
Kolding Motion 
Kolding Motion - indkaldelse til ordinær generalforsamling. 

Kom til generalforsamling i DIN løbeklub. 

Kolding Motion afholder ordinær generalforsamling mandag den 27. februar 2023, klokken 19.00. 

Det sker i vores klublokaler, Bøgelund, Bramdrup Skovvej 40, 6000 Kolding. 

Ønsker du mad, bedes du være opmærksom på tilmeldingsfristen mandag den 20. februar. 
Der bliver ophængt en liste i siverummet, hvor du skriver dig på. 

 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 
    Den skriftlige beretning er udsendt med indkaldelsen og bliver uddybet på generalforsamlingen. 

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år. 

    Regnskabet kan ses på Kolding Motions hjemmeside senest en uge før generalforsamlingen. 

4. Fastsættelse af kontingent. 
    Bestyrelsen foreslår uændret kontingent; 300 kroner om året. 

5. Behandling af eventuelt indkomne forslag. 

    Skal være formanden ihænde senest den 19. februar. Mail til formand@koldingmotion.dk 

6. Valg af formand. Bestyrelsen foreslår Jan Lundsgaard. 

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er Heine Worm og Simone Hammond. 
    Heine genopstiller, Simone ønsker ikke at fortsætte. Bestyrelsen søger efter kandidater. 
 
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 
     Charlotte Christensen villig til genvalg. Camilla Hansen stopper. Kirsten Ebsen er villig til nyvalg. 

9. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant. 
    Flemming North på valg; genopstiller. 

    Charlotte Christensen suppleant, genopstiller. 

10. Eventuelt. 

Vi ses – hilsen Bestyrelsen i Kolding Motion. 
Jan Lundsgaard. 

Skriftlig beretning for Kolding Motion, året 2022. 

Indledning. 
Det har været et godt år for Kolding Motion, hvor vi øgede medlemsskaren til 400 hen over året. 

Interessen for at løbe i Kolding Motion er stabil, og vi oplever tilfredshed med de tilbud, som klubben har til 

medlemmerne. 

mailto:formand@koldingmotion.dk


I er gode til at repræsentere klubben i både Danmark og udlandet. Det er blevet til knap 150 løb, som er 
registreret på hjemmesiden i 2022 – en flot præstation af jer. 

Royal Run. 
Vi har brugt mange ressourcer i første halvdel af 2022 på at være en del af motionsløbet Royal Run. 
Samarbejdet med Kolding Kommune og KFUM har været både inspirerende og givende. Der er løftet i flok 
og Kolding Motion har bidraget til både planlægning og afvikling af løbet. I dagene op til og på selve dagen 
var mange af jer medlemmer aktive, både som løbere og især ”bag kulisserne” som hjælpere, til at få de 
knap 13.000 løbere rundt i Kolding. 

En stor tak herfra til Lars Haarby Albertsen og Kristina Schou Madsen for det kæmpe engagement, de begge 
har lagt i at få et flot arrangement afviklet i Kolding. 

Bøgelund. 
Vi har afskaffet en af de frivillige opgaver, låsevagten. Der er opsat en nøgleboks, så alle har ”fri adgang” til 
omklædningsrum og klublokalet. Tak til alle låseansvarlige for deres indsats med at åbne dørene. 

Væske på lørdagsturene er kommet i gang. Efter corona´en kom på afstand, tog vi fat på opgaven med at 
sætte væske ud på de lange lørdagsture. Ikke alle medlemmer benytter sig at tilbuddet med gratis væske. 
Opgaven med væskeudsætning giver en god debat om, hvad et medlemskab af en forening betyder for den 
enkelte. Tak til Jette og Charlotte for at være ihærdige og motivere til at byde ind. 

Vi har haft en arbejdsdag, hvor der er ryddet op, repareret hegn, malet siverum og opsat reoler i stalden. 
En del af vores grej er samlet i stalden, og Siverummet har fået en flot kulør. Arbejdsdagen blev rundet af 

med hygge på bænkene i gården. Tak til alle, der bidrog til løsning af opgaven. 

Vi har – i samarbejde med cykelklubben – indkøbt fire nye bord-bænkesæt; til erstatning for nogle af de 
gamle, som trængte til udskiftning. 

De sociale aktiviteter. 
Vi har gennem 2022 arbejdet målrettet på at få gang i klubbens sociale liv. Det er en lang proces, hvor vi 
samler de succeser op, som vi oplever. Der er forandringer, tidligere arrangementer er væk og nye kommet 
til. 
 
Vi havde et Sommerarrangement med både løb og efterfølgende hygge på græsset. Der blev løbet i 
skovene, hvor vi mødte Temaudvalget. De indbød til små lege og opgaver, noget der satte vores evner på 
prøve. 
I haven bag klublokalet blev der spist pandekager, drukket øl og sodavand samt snakket til langt ud på 
aftenen. Jeres opbakning er det brændstof, vi som bestyrelse suger til os, når vi arbejder for Kolding Motion. 
 
Pop-up arrangementer er også en del af Kolding Motion. Vi bød på is efter lørdagsturen, hvor en gave til 
klubben var til glæde for alle, der kom på Bøgelund den lørdag. 

Julefrokosten er noget, som mange medlemmer ser frem til. Desværre var der ikke et festudvalg til at løfte 
opgaven, så bestyrelsen startede processen med at finde mad og lokaler. Et par søde nissepiger bød ind på 
opgaven, og det blev til julefrokost. Endda med et tvist, idet der blev vist VM-fodbold for deltagerne inden 

spisningen. 

Temaudvalget tog opgaven med Gløgg og æbleskiver efter løb, hvor der var en god tilslutning. Det blev 
afholdt en onsdag, så også her kom der forandring af traditionerne. 

Første lørdag i januar var mere end 50 medlemmer samlet til hygge og spisning efter løbeturene. 
Det var et skridt tilbage til gamle dage med ”Sild og leverpostej” og der var en god stemning i klublokalet. 



Tema-udvalget er aktivt, og har flere spændende aktiviteter i støbeskeen. Det vil I høre mere om, når vi 
kommer længere hen på året. 

Løbeskolen, træning og løb. 
Både forår og efterår har budt på et forløb med Løbeskole. Som altid er der god interesse for at deltage, og 

begge gange blev der afsluttet med et løb for deltagerne. Tak til der gav en hånd med afviklingen. 

Vi har afviklet et kortvarigt træningsforløb op til Royal Run. Der var ikke mange deltagere, men vi har vist 
muligheden for at løbe i flok. 

Vi har en stabil trænergruppe, som gerne må blive udvidet. Så kan vi tilbyde endnu mere på Løbeskolen. 

Tak herfra for den store opgave, I hver især løser til glæde for både deltagerne og klubben. 

Vi har haft yoga på programmet i eftersommeren. God tilslutning, desværre blev vores instruktør syg og 
måtte stoppe træningen. 

De mange løb vi har deltaget i, giver Kolding Motion en god synlighed. Der er ”plads til flere”, og det altid 
hyggeligt følges ad, når vi er ude. Lav opslag i vores Facebook-gruppe, så kan andre se, hvor du løber og 

hvornår. 

Klubtøj. 
Vi har tilbudt medlemmerne jakke, t-shirt, og pandebånd med KM-logo, som der blev taget godt imod. 
Vi arbejder på at tilbyde løbetøj til favorable priser. Det vil I høre mere om, når aftalen er i hus. 

Andre aktiviteter. 
Vi tilbyder alle medlemmer gratis start til Kolding Half i maj måned. Når kontingentet er betalt midt i januar 
måned, har I modtaget information om tilmelding til løbet. Klubben arrangerer et samlingspunkt efter løbet, 

hvor vi er værter med mad og drikke til medlemmerne. 

Vi har et ønske om, at booste samling omkring løb. Her vil vi sætte ressourcer ind i 2023, så vi kan få endnu 
mere fællesskab omkring vores sport. 

Vi arbejder målrettet på at synliggøre Kolding Motion. Vi samarbejder med eksternt firma, Motivo, om 
opgaven. Der skal laves film og andet materiale, som bliver tilgængeligt på mange platforme. 

Det er finansieret gennem et fondstilskud, så det belaster ikke klubbens økonomi. 

Afslutning. 
Der skal lyde en stor tak til alle, der har bidraget til, at vores fælles løbeklub er kommet igennem 2022. 
Vi er landet i 2023 med skindet på næsen og begge fødder på jorden. 

Også tak til vores samarbejdspartnere gennem året der er gået; ingen nævnt ingen glemt. 

Til slut vil jeg takke trænere, udvalgsmedlemmer og den øvrige bestyrelse for et godt, konstruktivt og ikke 

mindst initiativfyldt og givende samarbejde, for at vi fortsat kan have en god løbeklub – Kolding Motion. 

Denne skriftlige beretning vil danne grundlaget for min mundtlige beretning på årets generalforsamling den 
27. februar 2023. 

Formand Jan Lundsgaard 

 


