
 
 
 
 
 
 

 

 
VEDR. KLUBAFTEN / ARRANGEMENTER: 
Vi har ikke planlagt klubaften/arrangementer pga situationen i Danmark lige nu. 
Mads Kjærs Mindeløb har vi valgt at rykke frem til den 15. august i år. 
Men hold øje med mail og hjemmeside www.loms.dk, måske sker der noget alligevel 
2. påskedag i LOMS. 
Hvis du har en god ide til en klubaften/dag, så er du meget velkommen til at 
kontakte bestyrelsen, så vi evt. kan få det arrangeret. 
 

 
NYHEDSBREV FRA DASU: 
Hvis du ikke allerede har tilmeldt dig nyhedsbrev fra DASU, så gør det nu på  
https://www.dasu.dk/om-dasu/nyhedsbrev/#/dasus-nyhedsbrev 
Der kommer en mail ca. hver fredag fra DASU med nyhedsbrevet. 

 

 

GENERALFORSAMLING den 3. december 2020 
 

Antal deltager 8 personer, referent Thomas Hvid Sørensen. 
 

1. Valg af dirigent: Jan K. blev valgt 
2. Formandens beretning blev fremlagt i skrevet form da Bo D. var i Norge. 
    Beretning godkendt med en tilføjelse, træningsdagen i Balling som var et nyt tiltag, 
    men som blev taget rigtig godt imod. Og som måske kunne gøres igen. 
3. Fremlæggelse af regnskab: Regnskabet blev fremlagt af Kirsten og det blev 
    godkendt, eneste bemærkning var kursusgodtgørelse. Det store beløb skyldes, at 
    det også var fra 2018. 
4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer: der var ingen forslag. 
5. Valg af Bestyrelse: på valg Bo, Kirsten begge blev genvalgt. 
6. Valg af suppleanter: Michael og Tove blev valgt. 
7. Valg af revisor: Christian og Jan K. blev genvalgt 
8. Fastsættelse af kontingent:  
    Forslag fra bestyrelsen DASU plus 50 kr. Det blev godkendt. 
9. EVT. Der var snak om, at Mads Kjærs Mindeløb er blevet flyttet til 15/8, og at det 
    muligvis skal køres i Skive området, Thomas har været ude at se på prøver.  
    Der var også snak om, at der ikke er nogle, der har søgt Fejden, og om LOMS  
    skulle søge det. Nisseløb bliver den. 21/11, og om der skulle laves et træningsløb 
    i Lemvig 2. påskedag. 
 
Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig som følgende: 

Formand:  Bo Damgaard, Rombyvej 6, 7620 Lemvig  2332 4590 

Næstformand:  Brian N. Nielsen, Kærvej 11, 7650 Bøvlingbjerg  4011 1066  

Kasserer:  Kirsten Laursen, Frejasvej 89, 7620 Lemvig     9781 1015  

Sekretær:  Thomas Hvid Sørensen, Adelgade 23 A, Lihme, 7860 Spøttrup   2012 4133  

Bestyrelsemedlem: Ole Bøg-Jensen, Odinsvej 58, 7620 Lemvig     2325 5807  
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