
 
 
 
 
 
 
 
 

LOMS generalforsamling 1/12-22                     

  

Deltager: der var mødt 15 op, Flot. 
 
Thomas bød velkommen, da Bo stadig var lidt sygdomsramt. 
 
Punkt 1. Valg af dirigent. Jan Kuipers 
 
Punkt 2. Formandens beretning blev sendt rundt. Den fortalte om hvilke løb, der var blevet afholdt 
og gav stor ros til vores super køkkenpersonale 😊 Og en ekstra stor tak til Frejasvej 89 og Kisse, 
hvilket er så fortjent, så den blev godkendt med klapsalver. 
 
Punkt 3. Fremlæggelse af regnskab. Kisse fremlagde regnskabet, som var rigtig flot, og det viste, 
at faktisk alle aktiviteter havde været gode og givet et pænt overskud, hvilket også gav et samlet 
overskud til klubben. Så godkendt med klapsalver. 
 
Punkt 4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer. Ingen forslag 
 
Punkt 5. Valg af bestyrelse. På valg var Bo og Kisse, de ønskede begge genvalg, og der var ikke 
andre, der ønskede at komme ind, så genvalg til begge to. 
 
Punkt 6. Valg af Suppleanter. Søren Lorentsen og Michael Borg fik klapsalver og blev valgt. 
 
Punkt 7. Valg af revisorer. Der var genvalg til Jan Kuipers og Christian Hansen. 
 
Punkt 8. Fastsættelse af kontingent. Der blev ikke ændret noget, DASU+ 50 kr. 
 
Punkt 9. Evt. Rikke Pajbjerg fortalte om møde om frivillighed, hvor hun havde meldt sig at være med 
i gruppen. 
 
Der blev snakket om DM rally fremtiden og mulighed for et fællesløb til næste år. Der blev givet lidt at 
tænke over, men vi mener ikke lige, tiden er til at være en del af et DM Rally. 
 

Thomas Hvid Sørensen 
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