
     Snejbjerg, den 16.05.21. 

 

Referat af årsmødet den 9. maj 2021 i Snejbjerg Motion. 

 

I mødet deltog 22 medlemmer, der i blandt bestyrelsen. 

 

Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 

 2. Formandens beretning. 

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til orientering. 

 4. Valg til bestyrelsen. 

 5. Fastsættelse af næste års kontingent. 

 6. Indkomne forslag. 

 7. Valg af Nytårsudvalg. 

 8. Eventuelt. 

 

Ad 1. Ole Thomsen blev valgt til dirigent. 

Ad 2. Tine Mikkelsen fremlagde årsberetningen 2020. Årsberetningen var rettidigt indsendt til 

Fællesforeningen for Snejbjerg SG&I. 

Ad 3. Marie Foldager fremlagde årsregnskaberne for 2019 og 2020. Snejbjerg Motion har ved 

regnskabsafslutning 2020 - 88 betalende medlemmer og 46.000 kr. i egenkapital, indestående på 

konto i Sparekassen Thy. Regnskabet er rettidigt indsendt til Fællesforeningen for Snejbjerg SG&I. 

Det blev efter ønske fra de fremmødte medlemmer besluttet, i forhold til de mistede indtægter i 

forbindelse med Nytårsløbet 2020, at Marie kontakter Herning Løbeklub for at høre nærmere om 

muligheden for at ansøge hjælpepakke. 

Det virtuelle afholdte Nytårsløb 2020 gav Snejbjerg Motion en indtægt på 1.750 kr. 

Ad. 4. På valg til bestyrelsen Anette Engsted, Marie Foldager, Jeanette Bjerregård og Tine 

Mikkelsen. Ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg. Blandt de fremmødte 

til årsmødet ønskede ingen at lade sig opstille til bestyrelsen. Der kræves min. tre kandidater, efter 

klubbens vedtægter, for at danne bestyrelse. 

Som alternativ til en nedlukning af Snejbjerg Motion foreslår Jeanette Bjerregård, Marie Foldager 

og Tine Mikkelsen at stille deres kandidatur til rådighed for en Passiv siddende bestyrelse. Det blev 

af de tre redegjort for, hvad vedtagelsen af en sådan bestyrelse i praksis kan betyde: 



- At Fællesforeningen for Snejbjerg SG&I på sin årlige generalforsamling skal afgive sit 

endelige mandat til en sådan godkendelse. 

- At en Passiv siddende bestyrelse kun sidder for en, af Fællesforeningen, bestemt periode. 

- At bestyrelsen varetager de forenings-, vedtægts- og økonomiskbestemte forpligtigelser. 

- At der i løbet af den, af Fællesforeningens bestemte periode, kan dannes en ny og aktiv 

siddende bestyrelse. 

- At Snejbjerg Motions medlemmer selv er ansvarlige for planlægning og afvikling af evt. 

aktiviteter eller tiltag. 

- At ønskes der økonomisk støtte til aktiviteter/tiltag, efterspørges dette hos bestyrelsen. 

- At ønsker man fortsat at støtte Snejbjerg Motion, indbetales der via Conventus og på eget 

initiativ den på årsmødet fastsatte kontingent. 

- At der fra bestyrelsens side tilbydes løbe- og gå-træning, med trænere til og med uge 26.  

- At der lægges op til, at man fortsat mødes for at bibeholde det sociale fællesskab, den 

fælles passion og muligheden for at sikre Snejbjerg Motions fremtid. 

Forslaget om en passiv siddende bestyrelse blev vedtaget. Forslaget skal nu endeligt vedtages på 

Fællesforeningens årlige generalforsamling den 31. maj 2021. 

Ad 5. Kontingent for 2021 blev vedtaget, som værende uændret 100 kr. 

Ad. 6. Bestyrelsen havde ikke modtaget indkomne forslag. 

Ad 7. Jacob Bjerg ønsker at fortsætte endnu et år i Nytårsløbsudvalget. Thomas Jensen ønsker at 

udtræde af udvalget, men ønsker fortsat at stå for suppen. Tine Mikkelsen ønsker at fortsætte 

endnu et år. Poul Erik Madsen ønsker fortsat at varetage diverse opgaver i forbindelse med 

hjemmesiden. 

Ad 8. Svømmehallen – Jørgen Skibsted redegjorde for en forespørgsel fra Herning Kommune om 

tilstedeværelsen af en ansvarshavende og uddannet livredder i svømmehalstiden lørdag 

eftermiddag. Snejbjerg Motion har ikke en uddannet livredder på kanten, og der var enighed 

blandt alle de fremmødte om, at det selvfølgelig er det eneste rigtige rent ansvarsmæssigt og 

juridisk at have. Bestyrelsen priser sig lykkelig for, at der igennem alle de år, hvor der ikke har 

været en uddannet livredder, ikke er sket nogle alvorlige ulykker. Tilbuddet om svømning lørdag 

eftermiddag stopper fra dags dato. Tine kontakter Snejbjerg Cykelmotion. 

I denne forbindelse vil Snejbjerg Motions bestyrelse gerne rette en stor tak til Jørgen Skibsted, 

Mads Thalund, Sven Hyldal, Klaus Kristensen og Børge Nielsen for deres store indsats igennem 

flere år i forhold til at være ansvarlige med at åbne og lukke svømmehallen om lørdagen. 

 

Med gode hilsner 

Bestyrelsen for Snejbjerg Motion 

 

  


