Dagsorden for ekstraordinær generalforsamling i Løbeklubben Fortius
onsdag d. 25. marts 2020, kl. 19:00

1. Valg af dirigent og referent
2. Behandling og afstemning af forslag for klubbens fremtid
Grundet foreningens svære kår med faldende antal medlemmer og deltagere har bestyrelsen svært ved
at forsvare at klubben fortsætter i sin nuværende foreningsform med dertilhørende bestyrelsesarbejde,
klubadministration og koordinering af trænere samt træningsplan. Derudover må bestyrelsen erkende,
at de frivillige kræfter i såvel bestyrelsen, som blandt medlemmerne, ikke har formået at løfte de
opgaver, som blev søsat med de bedste intentioner, i det forgangne år.
For at sikre Løbeklubbens fremtid er bestyrelsen af den klare overbevisning, at nye bestyrelseskræfter
skal til eller at klubben omlægges til et gratis løbefællesskab.
På denne baggrund fremsætter klubbens bestyrelse følgende forslag til afstemning på den
ekstraordinære generalforsamling:

Løbeklubben Fortius opløses pr. d. 31. dec. 2020, som forening, og overgår til status af frivilligt
løbefællesskab

Følgende er til orientering, fra bestyrelsen, derfor ikke forslag til afstemning:
Afvikling af klubbens aktiver vil følge de angivne retningslinjer, beskrevet i §12, i klubbens vedtægter.
Såfremt klubben opløses som forening vil bestyrelsen, i budgettet for 2020 afsætte en signifikant højere
post til sociale aktiviteter, der sigter på at afvikle samtlige af klubbens midler inden opløsningen til gavn
for klubbens eksisterende medlemmer. Dette kan være i form af træningsaktiviteter, sommerfest,
hyttetur eller andet og medlemmer må meget gerne byde ind med forslag og stå for arrangementer.
Træningen
Der vil være uændret træningsstruktur for første halvår 2020. Fra d. 1. juli. vil der ikke være trænere
tilknyttet og det vil være op til fremmødte løbere selv at stå for træningen.
Medlemskab
Medlemskabet overgår til 0 kr fra efterårssæsonen 2020 (obligatorisk afstemningspunkt til den ordinære
generalforsamling 2020)
Fra d. 1. januar 2021
Klubben vil fortsætte som et gratis løbefællesskab med online fællesskab på Facebook.

Med ovenstående model forpligter den nuværende bestyrelse sig til i fællesskab, at få nedlagt klubben
på en forsvarlig måde. Derudover vil bestyrelsens opgave bestå i, at give flest mulige af klubbens aktiver
tilbage til eksisterende medlemmer i form af sociale aktiviteter eller lign.
Formand og kasserer har ansvaret for at sikre forslaget om nedlæggelse af klubben er i
overensstemmelse med klubbens vedtægter samt øvrige retningslinjer gældende for nedlæggelse af
foreninger.
Såfremt medlemmerne ikke stemmer for en opløsning af klubben, som forening, vil klubben fortsætte
som hidtil, som en forening. Dog vil dette kræve valg af ny bestyrelse, da nuværende
bestyrelsesmedlemmer på valg ikke genopstiller og tre bestyrelsesmedlemmer udtræder før tid.

3. Behandling af øvrige indkomne forslag

4. Eventuelt

