
24 timers generalforsamling 20/6-2020 

 

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 

Hvad lavede vi i 2019: Der er lavet forhave på julemærkehjemmet. Danmark Svøm ud var en fin 

dag. Teglværkssøerne Open Water blev afholdt i regnvejr. 80 års jubilæum på Julemærkehjemmet 

sammen med Kronprinsesse Mary. Møde med kommunen – ”Bevæg dig for livet”. Logo på 

Julemærkehjemmets trappe. Ordne telte til Hjallerup Marked samt Bibelcamping. 24 timer 

hyggetur i vand og på land. Svøm og Grill i Teglværkssøerne. Tour De Egholm. Limfjordskrydseren. 

Christiansborg Rundt. Rold Skov Open Water. Det Flydende Kagebord. Afsløring af Julemærket i 

København. 24 timers med på messe i Klokkerholm. Julemærkemarch i Ålbæk. Julemærke gåtur i 

Hobro. DR’s Juleshow som gav 24 Timers et foredrag med Chris McDonald. Juleafslutning med 

Julemærkebørnene. Julekonkurrence med julemærkesmykket som præmie. Indslag i Radio 

Nordjyske. Nytårskur 100x100. Årets sidste svømmetur Nytårsaftensdag. 

2020 indtil nu: Møde i Herning med efterfølgende Sportsevent. Chris MacDonald foredrag. 24 

Timers i Hjallerup blev MEGET stort med flere discipliner samt hyggekroge. Så ramte Corona – 

overrækkelse af pengene blev ikke helt som forventet, men afsløring skete dog alligevel online. 

333333,- blev overrakt. 

 

Regnskab 

Jan gennemgår regnskabet, Tallene for 2018 er lidt spinkle, men det handler primært om at 

24Timers-eventet ikke fremgår i 2018-regnskabet. 2019 Ser rigtig godt ud. Der er forsøgt 

forhandling vedr. visse gebyrer og renter, men nogle er ikke lykkedes at slippe ud af. Desværre har 

Corona-virus sat en stopper for arrangementer i 2020, og dette får uden tvivl betydning for næste 

års regnskab. Foreningen er blevet medlem af Samvirke i Brønderslev Kommune, hvilket kommer 

til at give lidt fordele ift. halleje til næste års 24timers Event. For yderligere information, se 

foreningens regnskab. 

 



Lise Claesson 

Lise takker for årsberetningen som var fuld af billeder, samt regnskabsgennemgang. Lise laver 

ligeledes en generel tak for alle de tiltag 24 timers laver for at hjælpe – både for de ting som der 

drømmes om nu og her, men ligeledes de ting som der drømmes om på lang sigt. De står for en 

renovering af deres Anneks på hjemmet, som skal udgøre det nye skolekøkken. Et køkken som skal 

inddrage både børnene OG forældrene. 2019 var et fantastisk år for Julemærkehjemmet i Hobro, 

med jubilæum og MEGET andet. Lise taler om Corona-lukningen i forbindelse med 

Julemærkehjemmet – det er første gang i historien at hjemmet er blevet lukket ned – ikke engang 

under 2.verdenskrig var det lukket. Lise holder en smuk tale som munder ud i en dybtfølt TAK til 

Johnni og resten af ildsjælene i 24 Timer i Hjallerup. Og så fortæller hun i øvrigt at 

Julemærkehjemmet skifter logo efter sommerferien – der vil være en indkøringstid på et par år. 

 

Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet fortsætter som hidtil. 

 

 

Indkomne forslag 

- Familiemedlemsskab – er under udarbejdelse, men det giver lidt udfordring i forbindelse 

med events. 

- Vedtægtsændring således hele bestyrelsen ikke kan gå på én gang. 

- Online generalforsamling i tilfælde af en ny ”corona-situation” el, hvor en fysisk 

generalforsamling ikke kan lade sig gøre. 

Ingen indvendinger i forhold til ændringer i vedtægterne mht ovenstående. 

 

 

 

 

Valg  

Bestyrelsesmedlemmer: Alle er på valg. Brian træder ud af bestyrelsen. Johnni og Tommy 

modtager genvalg. Mette ønsker at træde ind i bestyrelsen. Ny bestyrelse hedder Johnni, Tommy 

og Mette. Bestyrelsen konstituerer sig selv. 

Revisor: Jørgen og Mette modtager genvalg 

 



 

 

Eventuelt 

Det er fint med at fortsætte de mange opslag på facebook, så alle kan følge med. 

Johnni takker for godt samarbejde i bestyrelsen og takker for Brian’s indsats. 

 

 

Ris & Ros 

Tuscher i stedet for kuglepenne. 

Liste over forplejning. 

Liste over ”særlige aftaler” 

Byttepenge. 

Diverse småting til brug i indtjekning. 

Midtjysk rengøring kunne evt sponsorere rengøring efter 24timers i stedet for økonomisk 

donation. 

Tage kontakt til flyttefirma som kunne hjælpe med at flytte løbebånd og cykler. 

Yderligere opsyn. 

Have hallen så tidligt som overhovedet muligt. 

Alle aftaler skal skrives ned. 

En tydelig ansvarsfordeling – Alle ved hvem der har ansvaret for hvad, få lavet ansvarsområder 

således der er ”underdirektører”. Johnni skal ikke have et ”ansvar” på 24timers eventet, men 

dette skal være delt ud. Billede og telefonnummer på den ansvarlige på hvert område. 

Forarbejdet var gjort godt, så det var ligesom om det hele gled bedre. Udøverne har ikke lagt 

mærke til det pres der var op til eventet. 

Super med hyggekrogene som også giver lidt socialt. 

Antal hjælpere var fint. 

Der skal kigges på linedance, spinning, forplejning. – Måske det bare er et spørgsmål om at 

”vende” lyden rigtigt på de forskellige steder. 

Klippekort – det skal lige finjusteres så alle disciplinerne er klar over hvad det går ud på. Skal være 

nemme at ”trække” et klip. 



Lyd i loftet. 

Svømmehallen er blevet glemt lidt – det samme med sponsorer. Det er vigtigt at vise sponsorerne 

så de stadig føler at de får vist sig frem. 

Spinningprogrammer på storskærmen. 

Minimum 2-3 i ”administrationsøen”. 

 

 

 

 

 

 

 

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

kan lade sig gøre. 

 

 


