
 

Referat af generalforsamling 2021 

24 Timer i Hjallerup 

Lørdag d. 5. juni 2021 kl. 10.00 

 

Dagsordenspunkt Referat 

 
1. Valg af dirigent og referent 

 

 
Jan Koch blev valgt til dirigent. 
Stefan Stenberg Sørensen blev valgt som referent. 
 

 
2. Forelæggelse af formandens 

beretning 
 

 
Arbejdet på Julemærkehjemmet fortsætter.  
Terrasse og sauna er snart klart – der er lavet rejsegilde. 
Der er blevet gravet strøm og vand ned, så der er udtag ved kar. 
 
Formand Johnni Olesen svømmede rundt om Vendsyssel, hvilket 
gav meget opmærksomhed og økonomi. Især til afslutningen af 
turen gav stor opmærksomhed. Julemærkehjemmet var også til 
stede. 
 
Der er afviklet Teglværkssøerne Open Water og Tour de Egholm, 
men med meget få deltagere i forhold til tidligere. 
 
Tonny Hesselborg har lavet cykelstativer til Julemærkehjemmet. 
 
Det flydende kagebord kunne desværre ikke afholdes pga. 
COVID-19 restriktioner. 
 
Try Ungdomsskole samlede 2000 kr. i pant, som blev doneret til 
foreningen. Dette mønster fortsatte og mange har doneret 
siden. 
 
Formanden har været i Brøndby og fortælle om frivillighed og 
foreningens arbejde. 
 
I september afleverede vi en bus, der kan benyttes til at tage 
børnene på ekskursioner.  
 
Til jul var formanden med til juleafslutning på Nørrelund Slot 
med Julemærkehjemmet. Det var iscenesat med overraskelse. 
Foreningen gav ved denne lejlighed medarbejderne på 
Julemærkehjemmet i Hobro julegaver. 
 
 



31. december 2021 blev der afviklet årets sidste svømmetur ved 
Lindholm Strandpark. 
 
Henrik Thorhauge lavede et væddemål ved turen rundt Grenen, 
Skagen, om at donere penge ved at lade håret gro og senere 
penge pr. cm. Klip. Det gav god opmærksomhed og god 
økonomi. 
 
Allerede d. 30. januar 2021 rundede foreningen 1.000.000 
indsamlede kroner i sin levetid. 
 
24 timers eventet blev i 2021 afviklet virtuelt. 
Årets resultat var et overskud på ca. 60.000 hvilket var et 
overvældende stort beløb i forhold til forventningen. Mange 
kendte og nye deltog denne dag. 
 
Pengene er allerede ude og arbejde. De er brugt på shelters, der 
nu står på prærien i Hobro. Leverandøren har yderligere 
sponsoreret bænke til deres bålsted. 
 
Pedellen har fået skæresæt til træer, for at sikkerheden er i 
orden ved træfældning. 
 
Julemærkehjemmet i Hobro har etableret et skolekøkken, hvor 
foreningen har sponsoreret inventar samt møbler og 
bede/krydderurter til deres udendørs område til det.  
 
Der er lavet et event med alpakaer på Julemærkehjemmet 
sponsoreret af foreningen. 
 
Der blev lavet en konkurrence om logoer til foreningen. Der er 
nu valgt det nye logo. 
 
2.  maj 2021 blev der arrangeret Svøm Ud dag, hvor åbent vand 
sæsonen blev startet op igen. 
 
Formandens beretning blev godkendt. 
 

 
3. Fremlæggelse af revideret 

regnskab 
 

 
Regnskab blev fremlagt af kasserer Jan Koch. 
Revideret af foreningens revisorer og af BDO. 
Regnskab ses som bilag 1. 
 
Spørgsmål til faldende kontingentindtægt: Der er ikke så mange 
medlemmer, som der har været. Det er et fokusområde for 
bestyrelsen i år.  
 
Regnskabet blev godkendt. 
 



 
4. Fastsættelse af kontingent 

 

 
Foreningen ønsker at fastholde kontingentet til 50 kr. 

 
5. Indkomne forslag 

 

 
Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

 
6. Valg af: 
- Bestyrelsesmedlemmer 
- Revisor 

 

 
Tommy Jensen er valgt til bestyrelsen for 2 år (genvalg). 
Johnni Olesen er valgt til bestyrelsen for 2 år (genvalg). 
 
Mette Martinsen er valgt som revisor for 1 år (genvalg). 
Jørgen Grønhår Bertelsen er valgt som revisor for 1 år (genvalg).  
 

 
7. Eventuelt 

 

 
Foreningen afvikler Stig Rossen koncert  
Onsdag d. 19. januar 2022 kl. 19.30 i Dronninglund Kirke 
 
Der er lavet nyt kalendersystem på hjemmesiden, hvor events 
kan lægges ind i privat kalender. 
 

 
8. Ris og Ros  

til 24 timers eventet 2021 
 

 
Det var et specielt og ambivalent event, når det var virtuelt.  
Der manglede stemning og det var for første gang svært at holde 
sig vågen.  
 
Der er nye interessenter, der har fået øje på eventet. 
 
Forslag om også at kunne deltage virtuelt i 2022, hvis man ikke 
kan komme i hallen. Men hallen skal stadig være 
omdrejningspunktet. 
 
Fastholdelse af deltagelse af børn også, så det ikke er 
voksenevent. 
 

 

Referat af Stefan Stenberg Sørensen, lørdag d. 5. juni 2021 


