
 

 

Referat af stiftende generalforsamling: Trail Running Denmark 
 
Lørdag den 17. september 2016, kl. 19.00, Odense. 

 

Referat - Stiftende generalforsamling blev afholdt efter følgende dagsorden: 

 
1. Valg af dirigent  
2. Valg af referent 
3. Baggrund for forenings stiftelse 
4. Registrering af fremmødte 
5. Valg af stemmetæller 
6. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter 
7. Valg af bestyrelsesposter 
8. Fastsættelse af medlemskontingent 
9. Eventuelt  
10. Konstituering af bestyrelse og fastsættelse af første møde 

 

Ad 1. Valg af dirigent  
Rasmus Overgaard blev valgt til dirigent. 

 
Ad 2. Valg af referent 
Nicolai Jørgensen blev valgt til referent 

 
Ad 3. Baggrund for forenings stiftelse 
Thomas Smidt Hvidberg bød velkommen og takkede for fremmødet og opbakningen til stiftelse af forening.  
Om baggrunden oplyste han, at der findes adskillige sportstilbud i Odense, men ikke en decideret løbeklub 
med trailløb i højsædet. Initiativtagerne fandt, at der var et behov for en forening – ikke mindst i betragtning 
af det betydelige antal løbere og trailløbere, der fandtes i området. Netværksdelen i foreningen er vigtigt, 
hvor man kan lære af andre på tværs af erfarings- og ambitionsniveau. 

 
Formålet er tænkt som et socialt foreningsliv med fokus på trailløb, cross country og orienteringsløb, 
herudover kan der arrangeres foreningsture, samt konkurrencer. Udgangspunktet for initiativtagerne har 
været, at vedtægter og den organisatoriske struktur skal være enkel og uformel, og at økonomien ind til 
videre bygger på et ”low cost princip”.  

 
Ad 4. Registrering af fremmødte 
Fremmødte: 3 personer 

 
Ad 5. Valg af stemmetæller   
Thomas Smidt Hvidberg blev valgt til stemmetæller 

 
Ad 6. Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter 

 
Et forslag til vedtægter blev gennemgået, og efter en drøftelse blev det på den stiftende generalforsamling 
besluttet, at foretage følgende vedtægtsændringer: 
§ 1 Navn og hjemsted - er vedtaget 
§ 2 Formål - er vedtaget 



 

 

§ 3 Medlemsforhold: 
Kontingentfastsættes ifl. dagsordning ved pkt. 8 
Stk. 3 ændres til: Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtægter. 

 
§ 3 Medlemsforhold - er vedtaget 

 
§ 4 Generalforsamlingen - er vedtaget 
§ 5 Indkaldelse til generalforsamling: 
Stk. 2 revideres til: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.  

 
§ 5 Indkaldelse til generalforsamling - er vedtaget 
  
§ 6 Ekstraordinær generalforsamling - er vedtaget 
§ 7 Foreningens daglige ledelse:  
Diskussion omkring bestyrelsesstruktur; Antal af bestyrelsesmedlemmer. Der blev fremsat synspunkter for 
henholdsvis 5 og 8 medlemmer. Ved afstemning vedtages følgende:  
Stk. 1 ændres til: Foreningens daglige ledelse varetages af bestyrelsen på mindst 3 og højst 5 medlemmer,  
valgt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.  
§ 8 Tegningsregler:  
Der opstilles 3 mulige tegningsforslag.  
Ved afstemning vælges nr. 1, som lyder: 

 
Stk. 1: Foreningen tegnes af bestyrelsen, som er bemyndiget til.:  
● At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til enten alene eller i fællesskab at kunne  
disponere over foreningens formue samt til at tegne foreningen i økonomiske anliggender  
● At udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til alene eller i fællesskab at kunne disponere over 
foreningens midler via elektroniske bankprodukter samt til at indgå kontrakter herom.  
● At meddele prokura.  

 
§ 8 Tegningsregler - er vedtaget  
§ 9 Hæftelse - er vedtaget 
§ 10 Regnskab og revision: 
Stk. 1 ændres til: Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret.  
Stk. 2 ændres til: Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut.  

 
§ 10 Regnskab og revision - er vedtaget 

 
§ 11 Vedtægtsændringer - er vedtaget 
§ 12 Opløsning: 
Bred enighed om at foreningens overskydende økonomi/formue skal gå til en velgørende forening.  
Der opstilles forskellige forslag. Valget falder på Børnecancerfonden, hvorefter stk. 3 lyder:  

 
Stk. 3: Eventuelt overskud/formue går ved opløsningen af foreningen til Børnecancerfonden. 
§ 12 Opløsning - er vedtaget 

 

 
 
 
 



 

 

Ad 7. Valg af bestyrelsesposter 
Til bestyrelsen valgtes ved skriftlig afstemning: 

 
Thomas Smidt Hvidberg  
Rasmus Overgaard  
Nicolai Jørgensen  

 
Ad 8. Fastsættelse af medlemskontingent 
Der blev foreslået kontingent på henholdsvis; 100 kr./år og 300 kr./år.  
Efter fremlæg af synspunkter og diskussion opnås der enighed. 

 
Forsamlingen fastsatte kontingentet til 275 kr./år.  
 

 
Ad 9. Eventuelt 
Det blev diskuteret hvornår og i hvilket omfang klubben skal tilbyde fællestræning.  
Fællestræning(er) blev fastlagt til foreløbigt at foregå én gang ugentligt - Onsdag kl. 17-18.30. Trænerne skal 
være opmærksomme på at alle niveauer skal kunne deltage og få en god oplevelse.  
Desuden tilbydes medlemmerne af klubben at benytte den fælles løbskalender.   
Herefter blev mødet hævet. 

 
Ad 10. Konstituering af bestyrelse og fastsættelse af første møde 
Konstitueringen blev: 

 
Formand: Thomas Smidt Hvidberg  
Næstformand: Rasmus Overgaard  
Kasserer: Nicolai Jørgensen  

 
Første møde i den nye bestyrelse er den 26/09-16, kl. 18:00.   

 

Dato:         Dato: 
 
 
___________________________________                             ________________________________ 

Referent: Nicolai Jørgensen     Dirigent: Rasmus Overgaard 
    
 
Dato: 
 

 
______________________________________ 
 
Formand: Thomas Smidt Hvidberg 
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