
 

 

Ordinær generalforsamling 
 

Skive Atletik- og Motionsklubs støtteforening 
 

torsdag den 17. marts 2022 
 

i VIP-lokalet på Skive Stadion. 
 
 

Generalforsamlingen afholdes umiddelbart efter Skive Atletik- og Motionsklubs 
ordinære generalforsamling. 

 

Referat. 
 
 Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Poul Larsen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen 

er lovligt indkaldt. 

 

2. Beretning (Karsten Malte Sørensen og Viggo Poulsen) 

 

Karsten Malte Sørensen (formand): I år har støtteforeningen 

bevilget knap 90.000 kroner til nyt låsesystem, en cross trainer 

og to romaskiner. Det er kun bestyrelsen for Skive AM, der kan 

søge støtte, men andre kan gå til bestyrelsen med ønsker. 

 

Det er dejligt med en god økonomi. Skiveløbet er støtte-

foreningens største aktivitet. Spørgsmålet er, om Skiveløbet 

igen kan komme op på 4-5.000 deltagere, eller om niveauet er 

2-3.000. 

 

Viggo Poulsen (formand for Skiveløbet): Skiveløbet gik over al 

forventning. Grundet diverse Corona aflysning i forår og 

sommer, var mange andre løb, fester og konfirmationer mm. 

udsat til efteråret, og dermed også samme weekend som 

Skiveløbet. 

 

Udvalget laver detaljerede beskrivelser af opgaver, så det 

bliver nemmere at dele opgaver ud og melde sig til opgaver. 

Medlemmerne i udvalget bliver ældre; i år er der én, der har 

trukket sig, næste år to. 

 



I år fejrer Skiveløbet 50 års jubilæum. Karsten Malte Sørensen, 

Dan Hedberg, John Jensen og Lotte Norup udgør et særligt 

jubilæumsudvalg. 

 

Forsamlingen godkendte beretningen. 

 

3. Forelæggelse af regnskab (Knud V. Hansen) 

 

Årets overskud er på 209.860 kroner og egenkapitalen på 

2.699.935 kroner. Foreningen har haft overskud på afviklingen 

af løbsdelen af Skiveløbet, men et mindre underskud på 

cykelløbet og på Skiveløbsteltet. Desuden har foreningen haft 

udgifter til administration og udbetalt støtte til Skive AM på 

87.410 kroner, således at driftsresultatet før kapitalposter 

udviser et underskud på 87.086 kroner. 

 

Forsamlingen godkendte regnskabet. 

 

4. Behandling af indkomne forslag. 

 

Der er ikke indkommet forslag. 

 

5. Valg af formand (lige år). 

 

Genvalg af Karsten Malte Sørensen. 

 

6. Valg af kasserer (lige år). 

 

Genvalg af Knud V. Hansen 

 

7. Valg af formand for skiveløbsudvalget (ulige år). 

 

8. Eventuelt. 
 

 
 
Bemærkning: 
 
Jf. §4 i støtteforeningens vedtægter, så udpeges 2 bestyrelsesmedlemmer af Skive 
Atletik- og Motionsklubs bestyrelse. 
 

§4. Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 personer. 2 af disse udpeges af Skive 
Atletik- og Motionsklubs bestyrelse, og skal have sæde i denne. 

 

De to udpegede er pt. Dan Hedberg og Henrik Lisby. 
 


