
 
Generalforsamling i Danfoss Marathon Club  
 
Dato  Torsdag den 4. juni 2015 
Sted  Sønderborg Kajak Klub  
Adresse Verdens Ende 10, 6400 Sønderborg 
Referat af Arne Egholm, 2014-04-06 
 
Referat af General forsamling: 
 
1. Valg af dirigent  

 Andreas blev valgt som dirigent 
2. Formandens beretning 

 Arne aflagde beretning for 2015 
3. Regnskab 

 Det reviderede regnskab blev udleveret til de fremmødte. 
 Arne gennemgik regnskab – som herefter blev godkendt 
4. Indkomne forslag 

 Ingen forslag modtaget – punktet udgik 
5. Valg 

Valg til bestyrelse: 
Arne Egholm   genvalgt 
Susanne Skovmand  genvalgt 
Hans Henrik Jensen  genvalgt 
Peter Frank Jensen  nyvalgt som erstatning for Jan A. Hell 
Valg af revisor: 
Erik Madsen   genvalgt 

6. Fastsættelse af kontingent 
 Kontingentet fastholdes på 150,- kr./ årligt 

7. Eventuelt  
a. Kommentar fra Hans Christian – som mener det vil være en god ide hvis vi fremadrettet kan 

prøve at lave en form for samlings punkt når vi deltager i løb som er på vores løbs kalender. 
(f.eks. i form af et ”Beach Flag”) så vi derved kan se hvem der deltager i løbet og få et 
samlingspunkt. Måske kombineret med lidt kage eller lignende. Bestyrelsen vil tage emnet op på 
næste bestyrelsesmøde. 

b. Kommentar fra Preben Brock: Klubtøjet bør ”opfriskes” – f.eks. kombineret med det nye 
Danfoss Engineering Tomorrow tema + et større udvalg – f.eks. i stil med hvad GLK tilbyder. 
Andreas Aupke bød ind med forslag om at der på vores klubtøj også trykkes navn – som BUI har 
gjort – det koster lidt mere, men gør det letter at finde ud af hvem vi er – og letter glemte 
sager. Der er også ønske om singlet. Bestyrelsen vil tage emnet op på de næste 
bestyrelsesmøder. 

c. Der kom forslag om at gentage klub aften i Intersport – kan eventuel kombineres med bestilling 
på nyt klubtøj – hvor medlemmerne kan afprøve størrelser. Der var lidt diskussion om hvor ofte 
tøj i givet fald skal bestilles. Bestyrelsen tager det med i vores overvejelser. 

d. Forslag om indkøb af sportstaske som reklamerer for Danfoss + Danfoss Maraton Club – 
sportstasken bør forsynes med navn. Bestyrelsen tager det med i vores overvejelser. 

e. Bestyrelsen opfordrede alle de fremmødte + de øvrige medlemmer om at bidrage med forslag til 
hvordan klubbens kommende 25 års jubilæum skal fejres (i 2017)  

f. Opfordring til fælles træningsaften / løb – kun for DMC medlemmer. Bestyrelsen tager det med i 
vores overvejelser. 

 
På bestyrelsens vegne Arne Egholm 2015-06-04 


