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Referat:
1. Velkomst
Formand Jan Simoni Jørgensen bød velkommen

2. Valg af dirigent og referent

Henrik Haagen Larsen blev valgt som dirrigent og Steffen Grøndahl som referent.

3. Formandens beretning

Formanden (Jan Simoni Jørgensen) berettede for å ret der er gå et. Beretningen lægges separat
op på Nivå Trim hjemmesiden www.nivaatrim.dk.

4. Regnskab for 2020

Kassereren (Nina Saaby Duschek) gennemgik regnskabet.
Bestsrelsen har bestemt, at alle trænere skal have tøj, hvor der stå r træner. Dette er med i
budgettet for 2021.
Der har været medlemsfremgang, dog færre på på grund af coronapandemien.
Regnskabet blev godkendt.

5. Godkendelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog uændret kontingenter for 2020:
 Voksen kontingent: 350 kr/å r.
 Børne kontingent: 400 kr/å r.
Kontingentsatserne blev vedtaget af generalforsamlingen.

6. Info årets arrangementer

Nina Saaby Duschek gennemgik plan for de kommende arrangementer :
 Sidste å r (2020) afholdt ”Vi løber sammen – hver for sig” med start, må l og depot ved
Kitt og Per. Er der nogen, der vil stå for det i å r?
 Der er foredrag med Jesper Kenn Olsen 8. juni 2021. Forhå bentligt også foredrag med
Mark Strøm senere på å ret.
 Michael Tambo vil arrangere mini-triathlon i løbet af sommeren. Det bliver nok en
duathlon med løb og cykling, men ingen svømning, da vandet er kold.
 Tour de Fredensborg afholdes i Nivå 11. september 2021. Denne gang med
miljøvenlige nedbrydelige medaljer! Vi få r brug for mange hjælpere.
 Efterå rsfest skal vi have. Hvem vil arrangere?
 Julepakkeløbet i december.
 Nytå rskur 1. januar 2022 ved bunkeren (festlokalet i Nivå vænge).
 Socialløbet på tosserunden i januar eller februar 2022 med depot hos Lars Bramsløw.
 På skeløb i 2022.

7. Info om træning

Trænerne informerede om den aktuelle træning:
 Morten er startet som træner på 7-10 km holdet. Stor begejstring for Morten som er
meget motiverende og få r løberne til at forbedre sig.
 Zenia er startet som træner for nyløberne. Også meget vellykket.
 Helle Juntermanns stå r for powerwalk. Sammen med Birgitte tager hun uddannelse til
stavgang (nordic walking) og vil indføre det i klubben i løbet af 2021.
 Rune og Klaus er startet halvmarathontræning med må l at gennemføre Copenhagen
Half i efterå rert. Mange deltagere og fokus på at træne struktureret og undgå skader.
 Henrik og Marian Haagen Larsen stå r for lørdagstræningen (bå de løb og gang).
 Nina og Søren stå r for børne og fredagstræning.

8. Indkomne forslag

Bestyrelsen have fremsat et forslag til ændring af vedtægterne, så ledes at der i fremtiden vil
kunne afholdes en digital generalforsamling, dersom en fysisk ikke vil være mulig.
Forslaget blev vedtaget.
Det blev diskuteret om generalforsamlingen for fremtiden også skulle streames, så folk kunne
være med onnline. Bestyrelsen overvejer dette i forhold til næste å rs generalforsamling.

9. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og revisor

Jan Simoni Jørgensen og Mette Lund Pedersen (in absentia) var på valg og ønskede ikke at
genopstille.
Helle var på valgt og genopstilte. Hun blev valgt uden modkandidater.
Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Ann Britt og Christina Juel. Morten (in absentia) blev
valgt som suplleant til bestyrelsen.
Peter Hansen (in absentia) blev genvalgt som revisor.

10. Eventuelt

Tak til Jan for at varetage hvervet som formand.

