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FORMANDENS BERETNING FOR FORENINGSÅRET 2019 

INDLEDNING 

Bestyrelsen har i 2019 arbejdet med det mandat, som vi fik på generalforsamlingen sidste år, hvor vi fik en god 
diskussion om klubbens fremtid. Vi har i vores arbejde i 2019 fokuseret på, at det skal være sjovt at dyrke 
orienteringsløb i Aarhus 1900 Orientering i stedet for at have forkromede ambitioner om at skaffe mange nye 
medlemmer. Jeg ved ikke om det er forklaringen på den positive stemning, som jeg har følt i klubben i det forløbne år, 
men jeg kan konstatere, at 2019 har været positivt for Aarhus 1900 Orientering i forhold til både aktiviteter og 
resultater, selvom vi ikke har forøget medlemsskaren. Jakob Edsen vandt i 2019 klubbens første individuelle guld 
medalje i eliteklassen ved DM-Lang. 

Jeg var på DOF-akademiet i januar, hvor jeg bed mærke i en meget interessant undersøgelse, der var lavet blandt de 
idrætsklubber i Danmark, som havde haft den største medlemsfremgang. Undersøgelsen viste en klar tendens til, at 
Top 107 klubberne med størst fremgang på spørgsmålet om, hvad de gjorde for at få flere medlemmer svarede: 
”INGENTING”. Selvom statistik kan være misvisende, synes jeg at analysen af klubbernes svar er tankevækkende. 
Analysen konkluderede, at den primære årsag til, at klubberne har fremgang er, at nye medlemmer synes, at det er 
rart at komme i klubben, hvilket har spredt sig via mund til mund metoden. 

Vi har sat nogle rekrutteringstiltag i søen i 2020, som gerne skal få nogen til at afprøve vores træninger. Hanne Gylling, 
Vibeke og Anne Edsen har startet et rekrutteringsudvalg op, og vi har tilmeldt en stand til studiestartsmessen i august. 
Rekrutteringsudvalget tager med kyshånd imod alle ideer om hvervning af medlemmer.  

Vi ”gamle” medlemmer har så en opgave med at sørge for, at de kommer til en klub som emmer af hygge og klubånd.  

Det er jeg ikke nervøs for. Der har været en lang række sociale aktiviteter i 2019. Året startede som sædvanligt med 
Nordjysk 2 dages og Påskeløb, hvor der traditionen tro er mange klubmedlemmer med. Før sommerferien havde vi 
herudover deltagelse i Tiomila, officialstjans til halvmarathon i Århus, en hyggelig træningsaften med afslutning i 
Anton og Maries have i Sejs og grillaften på Grumstolen. Der var herudover sommerferiehygge til årets Skawdyst. 

Efter sommerferien havde vi den traditionsrige grillstafet, Festugesprinten, deltagelse i Midgårdsormen og vores 
julefrokost. 

2019 blev også året, hvor det blev besluttet at skrotte vores upålidelige EMIT-udstyr og erstatte det med SportIdent. I 
november modtog vi en stor check på 49.725 kr. fra Aarhus Idrætsfond til at dække halvdelen af investeringen i et 
fuldt funktionsdygtigt SportIdent setup. Peter Friis Østergaard tog sig af bestillingen og vi har modtaget alt udstyret, så 
nu skal vi i gang med at lære at bruge det. 

Talsmændene for de fungerende udvalg har skrevet et afsnit til bestyrelsens beretning, hvor de for de enkelte udvalg 
har opsummeret året og beskrevet hvad udvalget vil arbejde med i det kommende år. 

Jeg vil derfor starte med at videregive udvalgenes beretninger til generalforsamlingen, og derefter følge den skabelon, 
vi har brugt tidligere. 
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BERETNINGER FRA KLUBBENS UDVALG 

Træningsudvalget (Anders Edsen) 
 
Udvalgsmedlemmer: Anders Edsen, Anton Rasmussen, Frank Dabelstein, Kim Poulsen og Sune Dupont. 

Træningsudvalget har i 2019 holdt 2 møder, hvor vi har planlagt emner og skovområder for træningerne herunder 
fordelt ansvaret for de enkelte træningsdage blandt udvalgets medlemmer.  

Der er afholdt 44 træninger i 2019 med et gennemsnitligt deltagerantal på godt 16 deltagere. Således har vi samlet set 
haft godt 720 deltagere ved klubtræningen om mandagen i 2019.  

Aktivitetsniveauet for 2019 kan herunder sammenlignes med tidligere år.  

 

Antallet af træninger har siden 2012 ligget rimeligt konstant på mellem 43 og 46 om året. Tilslutningen i 2019 må 
stadig betegnes som tilfredsstillende, selvom vi faktisk oplever det mindste gennemsnitlige deltagerantal de sidste 8 
år. Ikke helt uventet ses det faldende medlemstal således også direkte afspejlet i deltagelsen om mandagen.  



3 
 

 

Ovenstående figur giver et billede af det gennemsnitlige deltagerantal pr. træning fordelt på måneder henover året. 
De enkelte år har der været store udsving henover året, men generelt ligger deltagerantallet højere ved træninger i 
dagslys (april til oktober) end i mørke.   

Det bemærkes, at det lavere deltagerantal i 2019 ikke er tilknyttet nogen bestemte måneder, men sammenlignet med 
tidligere år ligger 2019 lavt stort set over hele året.  

Arbejdet i 2020 

Træningerne for første halvår i 2020 er planlagt og fremgår af den forkromede liste. Ambitionen er at fastholde det 
høje tekniske niveau og variation mellem træningerne også i 2020. 

Der blev i 2019 ikke afholdt en klubtur i efteråret, som det ellers tidligere har været tilfældet. Den væsentligste årsag 
er, at kræfterne i træningsudvalget er en begrænset størrelse, og vi har i vores arbejde prioriteret kræfterne til den 
ugentlige træning.  

Uddannede trænere er en forudsætning for at opretholde det tekniske niveau ved klubtræningerne, og udvalget 
opfordrer derfor medlemmer til at melde sig på DOF’s trænerkurser. Kurserne gennemføres som oftest i Midtjylland, 
og deltagerne bliver ikke blot gode til at formidle den O-tekniske forståelse men også selv en bedre O-løber! 
Deltagelse kan klart anbefales – og der er altid plads til flere trænere i træningsudvalget – jo flere vi er – jo flere 
aktiviteter kan vi magte  
 

Løbsudvalget (Kim) 
Vi har pænt takket nej til de henvendelser, vi har modtaget om at lave løb i 2019, da vi ikke har haft nogen 
medlemmer med overskud til at påtage sig opgaven som stævneleder.  



4 
 

 
Vi arrangerede endnu en gang Festugesprinten i 2019 med Anne Ellekrog som stævneleder og Mette Ozol som ”føl”.  

I 2020 har vi budt ind på at arrangere en 1. divisionsmatch som sprintmatch i forbindelse med Festugesprinten. Mette 
Ozol har sagt ja til at være stævneleder med Frank Dabelstein som ”føl” og Anne Ellekrog som backup. Der er allerede 
en del klubmedlemmer, som har budt ind på funktionerne, men der er stadig brug for mange flere hænder. Der bliver 
under spisningen sendt en liste rundt, hvor man kan skrive sig på. 
 
Som vi kom frem til på klubaftenen i efteråret 2018, har klubben pt. ikke ressourcer til at byde ind på større 
løbsarrangementer, men nu har vi budt ind på et løb, som bestyrelsen vurderer, at klubben kan magte. Vi har nogle 
moralske forpligtelser til at arrangere løb engang imellem. 
 

Klubaktivitetsudvalget (Hanne K) 

Udvalgsmedlemmer: Randi, Lone C og Hanne K 

Udvalget sørger for frugt- og værtslister til mandagstræningen. Derudover står vi for madindkøb i forbindelse med 
klubarrangementer som generalforsamling, Super-Mandags-løb (markeringsløb af at de lyse træningsaftner 
begynder), sommer afslutning og grillstafet (opstart efter sommerferien). 

I 2019 har vi planlagt overnatning til Nordjysk 2-dages og Påskeløb samt sørget for invitationer til Super-Mandags-løb 
og juleløb. 

I 2020 står vi fortsat for frugt- og værtsliste til mandagstræningen, madindkøb i forbindelse med klubarrangementer, 
overnatning i forbindelse med Nordjysk 2-dages og Påskeløb, samt invitation til Super-mandags-løb. Mon der ikke 
også kommer en kiosk-opgave til os i forbindelse med festugesprint/divisionsmatch til september?  

Tøjudsalg 
Vi sælger langærmede + kortærmede løbetrøjer, lange bukser og træningsjakker samt buffs. 

I foråret fik vi udsalgsvarer hjem fra Trimtex (uden klubmærke). Der blev solgt en del bukser og tights. 
 
Der er blevet efterspurgt vest og regntøj. Vi havde veste hjemme sidste forår, men ikke stor nok tilslutning til at købe 
dem med logo (kræver mindst 5, helst 10). Regntøj skal købes andet sted end Trimtex, og kræver at der bestilles en 
del. Har ikke hentet priser hjem. 
 
 
Kommunikationsudvalget (Anne Ellekrog) 
 
Udvalgsmedlemmer: Frank, Anders, Jan og Anne 
 
Kommunikationsudvalget har haft som fornemmeste opgave i 2019, at få hjemmesiden op at køre efter den blev 
hacket i 2018. Det har holdt lidt hårdt med flere forhindringer som vi ikke vil trætte jer med her. Men nu er det 
endelig lykkes. Så i slutningen af januar 2020, kom den i luften!  
 
De vigtigste af de gamle tekster er blevet genfundet og renset for ”snavs” og er lagt på den nye hjemmeside. Så nu kan 
man igen læse informationer om klubben, såsom om vores mandagstræninger og andre arrangementer, oplysninger 
om hvordan man tilmelder sig klubben og huskelisten til hvordan man arrangerer træningsløb. Man kan nu også igen 
finde ”Den forkromede liste”, hvor man, som bekendt, kan finde ALT - bl.a. hvem der arrangerer næste træning, hvem 
der skal have frugt med eller lave mad om mandagen eller hvem, der står for næste træningsløb. Endelig, er er der på 
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forsiden bl.a. links til kalenderen for de kommende træningsløb og til DOFs nyhedsfeed. Vi overvejer stadig, om vi skal 
genopbygge hele arkivet - det er en større opgave. 
 
Midt på siden er der plads til nyheder, som gerne skal opdateres jævnligt, således at nyhederne ikke når at blive for 
gamle. Så skriv endelig, hvis der er noget vi skal lægge på. Billeder vi kan bruge til illustrationer - fx. fra løb og 
arrangementer er også meget velkomne. Det gør siden mere levende og spændende at se på.   
 
Tag et kik på 1900orientering.dk - pt. er kommunikationsudvalgets medlemmer alle redaktører på siden, og vi agter at 
få opdateret de manglende informationssider meget snart.  
 
Mens hjemmesiden har været ude af drift er der faktisk mange i klubben, der er blevet gode til at kommunikere på 
Facebook - dels i den interne gruppe, som omhandler det, der vedrører medlemmerne - fx oplysninger om kommende 
løb, mødested for næste mandagstræning, nyheder fra phd-klubben og diverse praktiske beskeder. Men især er den 
eksterne gruppe blevet meget mere levende - her får vi fortalt de nyheder, som vi ikke har kunnet lægge på 
hjemmesiden og som andre uden for klubben - fx kommende medlemmer - meget gerne må læse.  Tak til alle jer, der 
husker at fortælle de gode og sjove historier fra klubben. Vi forventer i kommunikationsudvalget, at vi i klubben 
fortsætter med at bruge begge Facebooksider - også efter hjemmesiden er kommet i luften. 
 

Materieludvalget (Chris) 
Udvalgsmedlemmer: Olaf Christensen, Asbjørn M Andersen, Per Clemensen, Peter Friis Østergaard og Chris Krogh.  

Materieludvalget har ikke afholdt egentlige møder, da 3 af os mødes hver torsdag i PHD-gruppen.  

Vi har i det sidste år udført følgende:  

· Repareret løbsudstyr. (skærme, konsoller, pandelamper m.m.).  
· Repareret teltene. (stænger og teltdug)  
· Repareret huller i vejen ned til klubhuset.  
· Lavet oplæg til indkøb af nyt SI udstyr.  
· Lavet oplæg til indkøb af pandelamper.   
· Udført opgaver for husudvalget.  

Vort mål for 2020 er fortsat at vedligeholde materiellet og foretage småreparationer i og omkring huset.  

Hvis noget går i stykker eller ikke fungerer, så kontakt materieludvalget. Fejlbehæftet materiel bliver repareret hvis 
materialeudvalget får besked, eller når det bliver lagt på bordet i udhuset med afsender og en bemærkning om hvad 
der er galt.  

Materieludvalget kan kontaktes via følgende mailadresser: Chris Krogh e-mail: birte-chris@mail.dk, Olaf Christensen e-
mail: olafoglone@gmail.com, Asbjørn M. Andersen e-mail; leneasbjorn@gmail.com, Per Clemmensen e-mail: 
per@cle.dk, Peter Friis Østergaard e-mail: peterfriis@gmail.com 
 

Rekrutteringsudvalget (Kim) 
Udvalgsmedlemmer: Hanne Gylling, Vibeke og Anne Edsen.  

Hanne, Vibeke og Anne har stukket hovederne sammen for at give rekrutteringsudvalget kunstigt åndedræt. 
Rekrutteringsudvalget vil fortælle lidt om deres planer under eventuelt. 
 
I 2019 blev 1900 Puls nedlagt, da der bortset fra et til 1900 Puls oprettet yogahold ikke rigtig var noget aktivitet i 
projektet. Vi deltog med vores O-labyrint i en Tryday som var arrangeret på Tangkrogen ifm. Marselisløbet. Det var et 
godt tænkt arrangement, men placeringen af aktiviteterne var ikke optimal. Det er tanken, at arrangementet gentages 

mailto:birte-chris@mail.dk
mailto:olafoglone@gmail.com
mailto:leneasbjorn@gmail.com
mailto:per@cle.dk
mailto:peterfriis@gmail.com
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med en bedre opsætning. Det er dog tvivlsomt om vi deltager i 2020 pga. Festugesprinten i weekenden efter.   
 

Husudvalget (Birte Sivebæk) 
Udvalgsmedlemmer:  

Birte Sivebæk + Randi Jensen, Aarhus 1900 Orientering 
Hanne Tirsvad + Alex Jeppesen + Søren Qvist, Aarhus Skiklub, Alex er kontaktperson til kommunen. 

Husudvalget holder møde 2 gange årligt, i slutningen af marts og i slutningen af oktober. 

Der er indkøbt en 5,30 m skydestige primært til anvendelse ved rensning af tagrender og en trillebør primært til 
anvendelse ved vejreparationer. Rensning af tagrender og vejreparationer foretages af PHD’erne. 

Peter fra Skiklubben slår græs i sommersæsonen. 

Der er opsat tre røgalarmer i klubhuset, to på 1. sal og én i køkkenet. Skyldes primært, at en forældregruppe i 
skiklubben var blevet lovet, at de måtte låne klubhuset til en skoleklasse, der skulle overnatte mellem d. 4. og 5. juni 
2019. 

Fremover godkendes overnatning alene i forbindelse med direkte klubaktiviteter, og selvfølgelig kun, når gældende 
regler overholdes. 

Brusearmaturer i både herre- og dameomklædning samt vandhanen på herrernes toilet er blevet skiftet. 

Ny støvsuger med stor kapacitet er indkøbt. 

Reolen på 1. sal har været igennem en gennemgribende oprydning. 

Service og bestik er talt op, og der er indkøbt supplement, så der igen kan dækkes op til 60 personer.  

Den lille hovedrengøring (køkken og baderum) blev foretaget i november måned. 

Rengøringsfirmaet, Lotus Clean, er hyret til at forestå rengøringen af Grumstolen fra begyndelsen af april 2020 til slut 
marts 2021. 
 

Økonomiudvalget (Hanne G) 
Samarbejdet med Aarhus Motion har også i 2019 været særdeles godt.  

I 2019 stillede vi med 8 mandfolk til vinterløbene - fordelt på 4 søndage, det gav 6.400 kr. til klubkassen. Vi bistår med 
skilteudsætning og indsamling på dagen for afholdelse, typisk i tidsrummet fra kl. 8.00 til 12-13.00.  
 
Vi deltog med følgende - til afvikling af Aarhus ½ Marathon d. 19. juni 2019:    
- 4 zoneledere 
- 10 gadeledere 
- 17 underledere  
 
Alt i alt bidrog 31 klubmedlemmer til at gøre arrangementet til en positiv oplevelse for løberne.  
Der blev anvendt i alt 220 timer til forberedelse og på selve dagen.  
Konverteret til klubkassen - svarede det til 29.900 kr.  
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Langt de fleste af vores deltagere indsendte evaluering omkring afviklingen - indeholdende ros og konstruktive forslag. 
I alt videregav vi 13 siders evaluering til Aarhus Motion.  
 
I 2019 - i alt fra Aarhus Motion - 36.300 kr.    
 
Angående 2020, er vi i gang med deltagelse på vinterløbene, og i år anvendte vi Doodle, som man kunne melde sig ind 
på, og samtidig se, hvem der ellers havde tilmeldt sig, og hvor der manglede mandfolk. Det var dejligt, at folk svarede 
positivt tilbage, og at vi kan bistå med denne opgave også i år.  
 
Vi er blevet spurgt om vi kan deltage med 30 hjælpere til Aarhus ½ Marathon d. 14. juni, og det har vi bekræftet. 
Håber på samme super flotte opbakning i år :-). 
 

Korttegningsudvalget  
Ikke noget at berette. 

 

PhD’erne (Per Rønnau) 

Vi er pt 9 PHD’er (pensionist hele dagen) alias Super-seniorer, som mødes til et o-løb hver torsdag kl 09:15 et sted, 
fortrinsvis i skovene syd for Aarhus. Vi skiftes til at lave løb, baner og printe kort samt at arrangere frokost. Det er 
blevet til 45 PHD-løb i 2019 med en gennemsnitlig mødeprocent på omkring 80.  

Gruppen er åben for tilgang af interesserede superseniorer. 

Det sker af og til at PHD-holdet kaster sig over diverse trængende vedligehold og småreparationer mv på Grumstolen 
(bygning, vej og klub-udstyr). 

 

KLUBBENS ARRANGEMENTER I 2019 

• Festugesprint: Stævneleder Anne Ellekrog/Mette Ozol. 
• Tryday PULS ifm. Marselisløbet: Frank og Kim 
• Aarhus Motion: Koordinator Hanne G 

 
 

SPORTSLIGE PRÆSTATIONER 

• DM’er 
o Jakob Edsen: Guld i H21 ved DM Lang 
o Jakob Edsen: Sølv i H21 ved DM Sprint kun 10 sekunder fra guld 
o Bodil Buchtrup: Bronze i D75 ved DM Mellem 
o Sune Dupont: Bronze i H35 ved DM Nat 
o 1 guld og 2 bronzemedaljer ved DM-stafet i Biathlon 

 Guld: Jakob Edsen, Anders Edsen og Henrik Andersen 
 Bronze: Jan Kølbæk, Allan Hougaard og Frank Dabelstein 
 Bronze: Vibeke Edsen, Inge Kølbæk Bonne 

• Jakob Edsens resultater og dedikerede træningsindsats har give ham en eksklusiv plads i 
Verdensklassegruppen. Et stort tillykke til Jakob. 
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• Divisionsmatcher: 
o Nr. 2 i første divisionsmatch på Sukkertoppen slået med 5 point af Herning, men vandt med 8 point 

over Viborg og 40 point over Rold. Vi stillede med 39 løbere. 
o Nr. 2 i anden divisionsmatch i Sjørup Plantage slået klart af Herning, men gav bøllebank til både 

Viborg og Rold. Vi stillede med 36 løbere. 
o I oprykningsmatchen i Rold Vælderskov stillede vi kun med 24 løbere og fik ørene alvorligt i 

maskinen, da de andre 3 klubber stillede med mindst det dobbelte.  
o I 2020 skal vi løbe i anden division mod Aalborg, Viborg og Rold. Det er før bevist, at alle deltagere 

tæller, vi har flere gange vundet over et af de andre hold med 1-2 point. Lad det være en opfordring 
til, at så mange som muligt også i 2020 prioriterer divisionsmatcherne, som klubben også i 2020 
betaler deltagergebyret til. 

o Divisionsmatcherne i 2020 løbes efter en ny struktur, hvor det er bedst af 3 løb, der afgør op-
/nedrykning. Nummer 1 efter 3 matcher rykker op og nummer 4 rykker ned. 

• Tiomila: For første gang havde klubben et hold med til Tiomila i Sverige bestående af Jan, Maria, Per C, Anton, 
Sune, Hanne G, Peter FØ, Henrik TA og 2 tidligere klubkammerater Camilla og Søren. Det var så stor en 
succes, at klubben senere på året stillede et 10 mandshold til Midgårdsormen. Holdet til Midgårdsormen fik 
en flot 15. plads med hjem ud af 24 startende hold. Der er også allerede blevet tilmeldt et hold til Tiomila 
2020. 

• Det var endvidere dejligt at se, at vi på trods af vores lille ungdomsafdeling kunne stille med et stafethold til 
DM i D20. 
 

TRÆNING 

• Træningsløb 
1900 Orientering arrangerede 7 ud af 22 lørdagstræningsløb i 2019. Vi havde 32 deltagere i gennemsnit til 
vores løb. 
1900 Orientering havde i gennemsnit 12 løbere med til træningsløb i 2019 mod 9 i 2018. Jeg er meget glad 
for den øgede tilslutning til træningsløbene, da der bliver lagt et stort arbejde i lørdagsløbene med nogle 
gode baner til følge. Specielt i den mørke del af sæsonen er det en god mulighed for at få luftet o-løbs 
skoene. Det ville være rart at få lidt flere løb i kalenderen i 2020, så der kun er pauser i week-ender med 
divisionsmatcher og sommer- og juleferie. Jeg har tænkt mig at tage et møde med træningsløbsudvalget i OK 
Pan for at få reduceret hullerne i kalenderen.  
Husk også på at vores egne træningsløb tæller med til klubmesterskabet. 

• Mandagstræning 
Vi havde 44 træninger i 2019, hvilket er det samme som i 2018. 11 løbere har deltaget i over halvdelen af 
træningerne med Frank og Jan som de mest aktive med 35 træninger hver. Der var gennemsnitligt 16 
deltagere til mandagstræning i 2019 med en tendens til, at der er lidt flere i den lyse tid. 
Mandagstræningen fortsætter med skiftende trænere i 2020, hvor planen for foråret er offentliggjort.  

• Phd-træning 
En gruppe på 10 aktive seniorer mødes hver torsdag formiddag, hvor de skiftes til at lave baner til hinanden, 
laver praktiske opgaver og hygger sig i klubhuset efter træning. 

 

MØDEAKTIVITET 
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Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling og til nu afholdt 7 bestyrelsesmøder.  

Herudover har vi været repræsenteret til alle klubledermøder i Nordkredsen og møder indkaldt af Hovedforeningen 
bortset fra et enkelt. 
 

STATISTIK 

Løb med flest starter: 

• Påskeløb: 66 (3*22) 
• NJ2D: 56 (2*27 + 2) 
• Skawdyst: 44 (3*12 + 2*4) 
• Divisionsmatcher: 39, 36 og 24 
• DM’er: 39 
• Nightchamp: 44 
• JWOC: 47 
• Øvrige: 114 

Løb medlemmer (Aktive: 67):   

• 56 løbere har deltaget i mindst ét DOF-løb (2018: 61). 
• Antal starter: 509 (444 i 2018) 
• 2 familier med i alt 9 løbere stod for 31% af starterne (157): 

Kølbæk og Gylling/Hougaard. 
• Maria Kølbæk: Havde flest starter med 32 

 

POKALER OG UDMÆRKELSER 

Klubmestre 

• Herresenior: Jakob Edsen med 4.919 point 
• Damesenior: Lone Dybdal med 4.976 point 
• Herrejunior: Mikkel Bo Kølbæk med 750 point 
• Damejunior:  Astrid Gylling Hougaard med 4.564 point 

Både i Damejunior og Damesenior var konkurrencen så tæt i 2019, at deltagelse i ét ekstra træningsløb ville kunne 
have ændret resultatet. 

Jubilæumsskålen  
Jubilæumsskålen går i år til et medlem, der siden sin første indtræden i klubben har vist et ukueligt mod på 
orienteringsløb. Personen har i 2019 taget initiativ til, at flere af klubbens medlemmer har fået nogle uforglemmelige 
sportslige og sociale oplevelser med deltagelse i Tiomila og Midgårdsormen. Personens store interesse for 
orienteringsløb har også givet sig udtryk ved flere rejser som tilskuer til VM i orienteringsløb og en dedikeret indsats 
ved træningen i TC Aarhus. 
Det er med stor glæde, at bestyrelsen i år har indstillet Maria Bo Kølbæk til den æresbevisning, det er at modtage 
Jubilæumskålen. Der skal endvidere lyde en stor tak til Jan Kølbæk for arbejdet med at hjælpe med at organisere 
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deltagelsen til løbene. Jeg håber derfor også, at Jan vil nyde skålen det næste år, hvor den skal stå i Hjortshøj. 
 

KLUBUDVIKLING → FREMTIDEN → AFRUNDING 

Klubben havde ved udgangen af 2017 95 medlemmer, 85 i 2018 og 72 i 2019. MEN ”Always look on the bright side of 
life”. Igen kommer statistikken os til hjælp. I de tidligere år har medlemstallet taget et dyk efter udsendelse af 
kontingentopkrævningen, men i 2020 er medlemstallet i februar forøget med 3 til 75. 

Bestyrelsen er enige om, at der fortsat skal være fokus på de udvalg, der rent faktisk fungerer. Der er ingen grund til at 
opretholde udvalg uden aktivitet. Det skal ikke forhindre nye udvalg i at opstå. Der er eksempelvis lige genopstået et 
rekrutteringsudvalg, som ikke har haft aktive medlemmer siden etableringen af udvalgsstrukturen i 2017. 

Som jeg skrev til jer den 8. februar, er det nu ganske vist, at vi skal arrangere 1. divisionsmatch som et sprintløb i 
forbindelse med Festugesprinten den 6. september 2020. Stævneledelsen er på plads med Mette Ozol som 
stævneleder, Frank Dabelstein som assisterende stævneleder og Anne Ellekrog som back-up. Der bliver, som jeg også 
skrev brug for så mange hjælpere som muligt, så kom gerne allerede nu med jeres ønsker til hvad, I vil hjælpe med før 
under og efter løbet.  

2019 var første år med en fuldtallig bestyrelse på 6 medlemmer efter 3 år uden en formand for klubben og med en 
bestyrelse på kun 4 medlemmer. Bestyrelsen har fundet en arbejdsform, hvor vi deles om opgaverne, men hvor jeg 
som formand har deltaget i de fleste eksterne møder. Jeg meldte sidste år ud, at jeg opstillede som formand af navn 
men ikke af gavn, da det er begrænset, hvor meget tid jeg kan og vil bruge på hvervet. Det er stadig væk præmissen 
for min opstilling til genvalg. Min bagdel klæber ikke til taburetten, så hvis der er nogen, der føler sig fristet, skal jeg 
ikke stå i vejen. 

Jeg overlader hermed årets beretning til generalforsamlingen til videre behandling. 
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