
Nyhedsbrev MARTS 2016 fra Randers Freja Motion

Generalforsamling
Den årlige generalforsamling blev afholdt tirsdag d. 9. februar med 54 deltagere og foregik i god ro
og orden styret af dirigent Kurt Jensen. Formandens beretning enstemmigt godkendt, og derefter 
var det Elin, der fremlagde det reviderede regnskab for 2015 som viste et pænt overskud (ligesom 
i 2014). Regnskabet blev også enstemmigt godkendt. Bestyrelsen havde indgivet forslag til nogle 
ændringer i foreningens love/vedtægter. Disse forslag blev gennemgået af Poul Erik og alle 
ændringer blev enstemmigt godkendt. Generalforsamlingen blev overstået på godt en time, og så 
var det tid til pølser og en vand/øl.

Under eventuelt: 
Poul Erik Oest orienterede om klubhuset, hvor der p.t. stadig ingen afklaring er på fremtiden, men 
bestyrelsen er hele tiden på opgaven. 
Peder Kræmer foreslog, at den private Facebook gruppe kun bør omfatte medlemmer af R.F.M., 
hvad alle gav deres fulde tilsagn til. 

Bestyrelsen
Bestyrelse og suppleanter blev genvalgt og sidenhen har bestyrelsen konstitueret sig således: 
Formand: Knud Olsen. 
Kasserer: Elin Laursen. 
Næstformand: Poul Erik Oest.
Sekretær: Laila Sørensen.
Menige bestyrelsesmedlemmer: Rita Hansen, Poul Verner Andersen (PV) og Stig Daugaard. 
Suppleanter: 1. Anne Outzen og 2. Hans Jørgensen. 
Revisorer: John Johansen og Bjarne Ludvigsen og revisor suppleant er Lotte Lærke. 

Hjælperkomsammen 
Alle RFM’ere, der har ydet en hjælp i året 2015, var inviteret til hjælperfest søndag d. 14. februar 
kl. 12.00, og 53 havde tilmeldt sig. Formand Knud udtaler: ”Vi fik en rigtig hyggelig 
dag/eftermiddag med rigtig god mad ude fra Haraldshus Kantine, der havde sammensat en 
varieret menu. Til maden blev der serveret hvid-/rødvin eller vand/øl. Efterfølgende kaffe med 
hjemmebagt kringle. Bestyrelsen stod for arrangementet godt assisteret af mange i forbindelse 
med oprydningen – Det kalder jeg sammenhold. Tak til alle hjælpere!”

Opgaver i RFM 
På seneste bestyrelsesmøde blevopgavelisten revideret og kan ses på opslagstavlen. Skulle du 
have forslag til ændringer/justeringer henvender du dig til bestyrelsen.

Fællestræningen 
Fælllestræning fortsætter hver torsdag kl. 18.30. Hvis du gerne vil vide, hvem aftenens træner er, 
kan du læse dette på opslaget om fællestræninger på opslagstavlen. Ny liste kommer primo 
marts.

Aarhus City Halvmarathon 
Løbes søndag d. 19. juni. Klubben har ikke noget med tilmeldingerne at gøre, men på nuværende 
tidspunkt har ca. 20 RFM løbere tilmeldt sig. Mange er allerede i fuld gang med træningen til dette 
løb. Husk din træning også kan bruges i Fladbro og Hinnerup løbene (gratisløb for RFM 
medlemmer) parret sammen med torsdagens fællestræninger.

En af P.V.
"Til alle seriøst trænede medlemmer af Randers Freja Motion, husk: Det vigtigste er ikke hvordan 
man træner, men at man træner - og undgår skader"

God forårsvind til alle ude på stierne! Flemming Kloster Poulsen, 5. marts 2016.


