
Beretning for Kolding Motion året 2020. 

 

Indledning. 

Året 2020 blev slet ikke som forventet. Vores jubilæum med reception, farvel til formand Ejgil og ikke 

mindst et brag af en sommerfest, blev i første omgang skudt til hjørne. Det lykkedes at afvikle jubilæet og 

afskeden med Ejgil, mens sommerfesten nødtvunget blev lagt i mølpose. 

Vi blev som forening ramt af de restriktioner, som den verdensomspændende Corona-epidemi har medført. 

Der er blevet løbet i små grupper og hyggen har også været med undervejs. 

 

Generalforsamling 2019 og tiden til 11-3-20. 

Vi havde som altid et flot fremmøde til vores generalforsamling i november 2019.  

Klublokalet var fyldt og det er glædeligt, at I som medlemmer kommer, og giver jeres meninger til kende. 

Valg til bestyrelse og suppleanter var markant anderledes end i tidligere år. Bestyrelsen havde afholdt et 

orienteringsmøde om arbejdet i klubbens bestyrelse. Her mødte 18 medlemmer frem og der var god 

spørgelyst. Det resulterede i, at der var kampvalg om de 4 bestyrelsesposter og de 2 suppleantposter. 

Vi fik os konstitueret og fordelt arbejdsopgaverne. Det holdt til den 11. marts 2020.  

Her bad Ejgil om et ekstra bestyrelsesmøde, hvor han ”sprængte bomben” om sin afgang fra 

formandsposten i utide. ”En formand skal være til stede og synlig” har altid været Ejgils mantra. Respekt for 

det, selvom hans beslutning kom på et utrolig dårligt tidspunkt. 

Samme aften blev Danmark lukket ned, med baggrund i Corona-pandemien. Og Kolding Motion stod med 

en bestyrelse, hvor 4 af medlemmerne var nyvalgte.  Vi trak i arbejdstøjet, og tog fat i opgaven med at 

holde foreningen i live. 

 

KM og Corona i foråret. 

Vi var ellers kommet godt i gang med vinterens program. Løbeskolen havde masser af kursister, og både ½- 

og hel-marathontræningen kom også godt fra start. Trænerne lagde god energi i opgaven og løberne viste 

gode fremskridt. Så alt så jo ud til at køre efter planerne. 

 

Med Ejgils exit og Mettes tackling var vi ude til tælling. Den første måned efter nedlukningen, brugte vi på 

at finde os selv, få styr på reglerne, og sætte rammerne for vores fortsatte aktiviteter. Undervejs var der 

stor efterspørgsel fra medlemmerne på at løbe i hold. Begrænsningerne gav et hul i både vores klubliv og 

aktivitetsniveau. V skulle som ny bestyrelse både fordele opgaverne, og finde andre veje for Kolding 

Motion. Vi har i bestyrelsen arbejdet hårdt på, at komme tilbage på sporet. Det har givet mange gode 

snakke i bestyrelsen. Vi oplever også, at de tiltag vi fik sat i gang, gav jer medlemmer noget brugbart. Der 

blev startet mange små løbegrupper rundt om i byen. Og I har trofast motiveret hinanden til at mødes, og 

løbe i flok. Små grupper under 10 personer, dejligt at I har vist opbakning til hinanden og os i bestyrelsen. 

 



Vi skaber resultater. 

I medlemmer har været ihærdige, trods de begrænsninger som vi har været ramt af året igennem. Det er 

væltet ind med resultater, og mange af jer har lavet PR, eller haft debut på nye distancer.  

Vi har sågar fået både Danmarks- og verdensmestre, noget vi kun kan være stolte af.  

Vores marathontræning gav i december debut for flere af deltagerne. Det er motiverende at lave 

struktureret træning, når vi ser brugbare resultater af vores indsats. 

Jubilæum. 

Klubbens 25 års jubilæum den 29-3-20 måtte i første omgang aflyses. Hen over sommeren tog vi bestik af 

situationen, og valgte at markere dagen i starten af september. Trods de begrænsninger, som vi var pålagt, 

blev det en både festlig og stilfuld lørdag eftermiddag på KUC. Vi fik også sagt farvel til Ejgil som formand 

for klubben. Vi kunne desværre ikke finde plads til alle, der ønskede at deltage. Så vi ser frem til, at vi igen 

kan samles; alle der har lyst og tid, til en jubilæumsfest, som vi har ønsket og set frem til. 

Klubbens bestyrelse. 

Vores generalforsamling i november 2019 betød en stor udskiftning på pladserne i bestyrelsen. Med tre 

helt nye og Malene med et års erfaring, blev de tunge opgaver lagt hos Ejgil, Anita og Jan. Alle har budt ind 

på det utal af spændende opgaver, som vi laver til gavn og glæde for jer medlemmer. 

Vi fik også to gode suppleanter kørt i stilling. Som noget nyt, er de blevet gjort aktive med ansvar for 

opgaver, som kan udføres uden for bestyrelsens rammer. 

Med først Ejgils exit, og senere Jens´s farvel til bestyrelsesarbejdet, har vi fået både Simone og Allan med 

rundt om bordet. Vi er ved at finde os til rette, lære hinanden at kende og få de bedste kompetencer hos os 

alle sat i spil. 

  

Tilbage på sporet. 

I august fik vi lidt bedre vilkår for vores træning. Corona-restriktionerne blev lempet og vi fik hjulpet flere 

hold i gang med selvtræning. Efterspørgslen på Løbeskolen var stor, men vi turde ikke sætte den i gang. 

Risikoen for, at vi skulle lukke midtvejs, vurderede vi var for stor. Og vi fik desværre ret, da vi midt på 

efteråret igen blev ramt af nye begrænsninger. Heldigvis oplevede vi succes med, at I medlemmer tog 

action og ansvar for egen træning. Adskillige grupper med selvtræning, og nogle med vores uddannede 

trænere, så dagens lys. Det har givet mange af jer den energi og løbelyst tilbage, som har været savnet i 

foråret. 

Vi lyttede også til de mange henvendelser omkring udfordringer, med at komme fra Løbeskolen og ud i 

klublivet. Det gav os tanker om en mere struktureret inddeling af gården på Bøgelund. Der blev regnet og 

tegnet, der blev lavet skilte, så alle medlemmer fik lettere ved at finde nogen at løbe med. 

Nye restriktioner i efteråret. 

Vores held varede ikke ved. I oktober måned blev vi bombet tilbage til start. Forsamlingsgrænsen blev 

rykket til 10 personer. Det betød, at vi i bestyrelsen ikke så os i stand til at forsætte de nuværende 

aktiviteter, men måtte lukke Kolding Motion – igen! Her var I som medlemmer uovertrufne. I løbet af få 

dage var I aktive i de grupper, som blev etableret i foråret.  

Desværre lider vi alle under fraværet af klubliv. Vores udvalg har det svært, når de ikke har mulighed for at 

lave gode og velbesøgte arrangementer. Med aflysningen af sommerfesten var det oplagt, at gøre 

julefesten til årets højdepunkt. Men heller ikke det fik vi mulighed for. 

I december måned kom det meste af Danmark i en snæver spændetrøje og vi er som forening ingen 

undtagelse. Vores juleløb og det efterhånden traditionsrige halv- og helmarathon, som Nis og Charlotte har 

stået i spidsen for, blev også lagt på is. 



Hvor har vi haft vores fokus? 

Hele året har vi holdt fast i, at bevare klubånden og skabe samling omkring løb. Svært, men ikke umuligt.  

Nogle gange har vi ramt ved siden af med vores ideer og tiltag. Andre gange har vi oplevet, at vi fik pilen i 

Bulls Eye.  

Vi har satset på at sætte skibe i søen, der har mulighed for at komme sikkert i havn. 

Derfor har vi ikke startet Løbeskolen i januar 2021. Beslutningen blev taget i slutningen af november 2020. 

Når vi kigger bagud, var det et fornuftigt skridt. Ikke noget vi jubler over, men vi ville skuffe en masse 

”elever”, hvis vi havde startet nye løbeskolehold. 

Vores information til medlemmerne. 

De mange forandringer har sat deres præg på vores informationsniveau. Talrige nyhedsbreve er sendt ud. 

Alle med det formål, at give jer forståelse og indsigt i de beslutninger, vi har været nødt til at tage. 

Vi har fået sat vores nye hjemmeside i gang. Den er i flotte klubfarver og med et anderledes opsæt. Det skal 

gøre det lettere for jer, at finde de nødvendige informationer. Og give interesserede udefra et bedre og 

mere nutidigt indtryk af vores forening. Der er plads til og brug for tilpasninger. De kommer løbende, når vi 

opdager et behov. Enten, når I som medlemmer kommer med input, eller når vi selv ser en mulighed for 

optimering. 

Klubtøj – et stort debatemne. 

Gennem 2020 har vores klubtøj, leverandører og farven på tøjet været genstand for adskillige diskussioner. 

Vi har arbejdet på at finde et sortiment, som kan tilgodese så manges ønsker og behov som muligt. 

Det er ikke en let opgave. Men vi har taget den på vores skuldre, og et lille udvalg holder gryden i kog. 

En ting ligger imidlertid fast. Vores klub bygger på traditioner og en af dem er at vi løber i Pink. 

Det har vi alle en mening om. Men vi ændrer ikke klubfarven ved en afstemning på FaceBook eller andre 

steder.  

Vi er ikke tonedøve i bestyrelsen. Vi lytter og drager konklusioner. En af dem er, at vi skal have skabt en 

fælles identitet gennem vores klubtøj. Hvis resultatet bliver, at vi er nødt til at se på farven, kommer det 

med i vores beslutning.  

Afslutning. 

Jeg fik som næstformand et tilbud jeg ikke kunne afslå. Opgaven, at drive Kolding Motion og klubbens 

aktiviteter, som formand indtil generalforsamlingen i foråret 2021. 

Med aktive, engagerede og utrolig kompetente bestyrelseskollegaer, er det lykkedes at komme igennem et 

år, fyldt med udfordringer, jeg aldrig havde drømt om. 

Jeg skylder jer alle i bestyrelsen en stor tak for et fantastisk samarbejde og godt humør hele vejen til i dag. 

Tak til Jens Møller for dit virke i bestyrelsen. Nogle gange sker der ting, vi ikke er herre over.  

Respekt for din beslutning om at stoppe, da du ikke kunne finde ressourcerne til bestyrelsesarbejdet. 

”Formand Ejgil” har vi sagt farvel til ved jubilæet i september 2020. Alligevel gør jeg det igen. 

Ejgil. Du har lagt de trædesten, vi som ledelse i Kolding Motion står på. Et godt fundament, hvor fra vi 

fortsætter arbejdet – til gavn for medlemmerne og løbesporten. 

Jeg vil bruge denne beretning som udgangspunkt for min mundtlige beretning på generalforsamlingen. 

I kan som medlemmer bruge den til at komme med gode input og spørgsmål, når vi samles. 

Jan Lundsgaard, formand Kolding Motion. 

 

 


