
24 timers generalforsamling 23/3-2019 

 

Formand Johnni Olesen byder velkommen. 

 

Valg af dirigent – Jan 

Valg af referant – Janni 

 

Dirigent Jan hilser på og godkender indkaldelsen. Giver ordet tilbage til Johnni 

 

Formandens beretning 

Johnni fortæller lidt om livet inden, og opstarten af, foreningen – inden opstart var der frivillige 

som hjalp med teltopsætning til Hjallerup Marked og andre arrangementer for at tjene penge til 

Julemærkehjemmet. 

Lars, som svømmer Danmark Rundt til fordel for Julemærkeforeningen, har sendt en hilsen. 

Der fortælles om udlevering af Vildmarkskar til Julemærkehjemmet. 

Der var forventning om afholdelse af Tour de Egholm – denne blev desværre aflyst grundet 

kolibakterier i vandet. 

Foreningen har fået sponsoreret beach-flag af HS Dræning. 

Deltagelse i Brønderslev Svømmeklubs 10 års jubilæum. 

Rold Skov Open Water var en succes med sejre og hygge i højsædet. 

Flydende Kagebord i Hals. 

Christiansborg rundt – 2 deltagende i 2018, 60 tilmeldte i 2019 med tilknytning til foreningen. 

Open by Night i Hjallerup gav også medlemmer til foreningen. 

Johnni og Lise var med til afsløring af Julemærket 2018, hvor også Kronprinsesse Mary var til 

stede. 

Sang til 24 Timer i Hjallerup 2019 blev kreeret i samspil med børnene fra Julemærkehjemmet, og 

der blev ligeledes lavet en musikvideo. 

Medlemstallet er steget fra 180 den første måned til 290 medlemmer dd. 

Aflevering af kage til Gandrup Elementfabrik i forbindelse med sponsorat. 



Afholdelse af 24 timers event – den helt store begivenhed i foreningens regi. Det blev en stor 

succes med store initiativer fra forskellige sider – salg af perleplader osv. 8 sportsgrene og ca 500 

deltagere kørte i alle 24 timer. Julemærkehjemmet havde 2 spinningcykler med.  

Johnni har været på besøg på Julemærkehjemmet og har fået godt indblik i hvordan det er at bo 

der. 

Der har været idrætskonsulenter fra Brønderslev Kommune med til det ene bestyrelsesmøde – 

god sparring for foreningen. 

 

Regnskab 

Jan gennemgår, som kasserer, regnskabet 

Det har krævet lidt at holde styr på regnskaberne. 

 

Regnskab fremlægges for 2018 

Der er kommet 10525,- ind i kontingenter 

Der var påbegyndt billetsalg til 24 timers-eventet så lidt indtægter derfra 

Meget få omkostninger – 174,- 

Samlet resultat på 16460,- 

Yderligere information – se foreningens regnskaber. 

 

Fastsættelse af kontingent 

Det nuværende niveau fortsætter 

 

Indkomne forslag 

Medlemskab i Dansk Svømmeunion?   

- Bestyrelsen vil gerne ændre §2 i vedtægterne. Forslaget støttes af alle fremmødte. 

- Bestyrelsen vil gerne ændre §3 i vedtægterne. Forslaget støttes af alle fremmødte. 

§3 forslaget udvides med … Til fordel for julemærkehjemmet i Hobro 

 

 



 

Valg  

Johnni, Brian og Tommy modtager alle genvalg.  

Forslag til vedtægtsændring - Det foreslås at valg af bestyrelsesmedlemmer ændres således ikke 

alle 3 er på valg samtidig. 

Jørgen og Mette modtager begge genvalg som revisorer. 

René modtager ligeledes genvalg som suppleant. 

 

Eventuelt 

Anders og Cecilie har en uge tilbage på julemærkehjemmet og bliver sammen med Lise kaldt op til 

afsløring af beløbet….. 135000,- bliver hermed videregivet til Julemærkehjemmet, som bl.a. 

resulterer i en ny dug til hjemmets hoppepude. 

Der arbejdes ligeledes på, om der skal bruges midler til at gøre gårdspladsen fin til Kronprinsesse 

Mary’s besøg, når der er jubilæum. 

Lise siger tak for det store stykke arbejde der er lagt i forbindelse med donationerne. Hun påpeger 

den gode stemning og gejst. Julemærkehjemmet afholder 80 års fødselsdag 25/5, hvor der 

inviteres til en hyggelig dag med løb, gang og hygge som gerne skulle give sponsorkroner. 

9/5 Kronprinsesse Mary kommer til Julemærkehjemmet – Johnni er inviteret. 

 

Ris & Ros 

Lister til indtjek skal være lidt mere udførlige – hvem skal henvises til hvilke lokaler. 

For dårlig skiltning i hallen? (Hou skilte) 

Bordet til indtjekning stod i træk. 

Cykling – manglede ordentlig ”afsked” til Julemærkebørnene ved holdskift. 

Der var langt imellem aktiviteterne – for dårligt lydudstyr. Mere speak hallerne imellem. 

Der manglede opmærksomhed på svømmehallen – stemning. 

Aabybro nævner utrolig positivitet – mere plads fordi det var bredt mere ud. De synes stemningen 

blandt svømmerne havde været bedre end sidste år. 

Kæmpe succes med Vildmarkskar. 

Andet ”tælle-svømmebane-program”. 



Kombinere sportsgrenene således udøverne kan prøve lidt forskelligt – dette blev allerede 

benyttet, idet nogle af svømmerne også var på cyklerne og prøvede linedance. Dette bør udbredes 

således alle er klar over muligheden herfor. 

Supergod forplejning – både fra hallens side og fra foreningens side. 

Bedre organisering af oprydning dagen efter, evt. ansvarlige for hvert område. 

Det skal indskærpes overfor deltagerne at der IKKE må medbringes eget mad. 

God placering af madmor Heidi’s base – ro. 

Bedre organisering af de ”impulsive” køb – prisliste 

Evt. aktiviteter for de mindre – hoppepude el. 

Super med massage – næste år med plads til pludselig opståede problemer. 

Lægge en ”gang” mellem svømmehallen og vildmarksbadene samt løse problem med røg fra 

bålene. 

Ekstrem kulde i forgangen for hjælperne  -  Løberne vil gerne i hallen – forhallen kan måske bruges 

til andre idrætsgrene eller markedsplads. 

Buffer til hjælpere – ekstra hænder, så der er mulighed for at sende nogen i seng hvis det behov 

opstår. 

Synliggørelse af tovholdere på de forskellige områder. 

Johnni skal sørge for at få spist og drukket. 

 

 

Stor tak til alle de frivillige hænder og sponsorer, I er medvirkende til at alt det vi kæmper for, 

kan lade sig gøre. 

 

 


