
LUNDERSKOV RUNNERS

TIRSDAG DEN 1. MARTS KL. 19.00

STIFTENDE 
GENERALFORSAMLING



DAGSORDEN

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Kort om Lunderskov RUNNERS, hvorfor vi ønsker at blive en forening og fordele ved det. 

5. Vision/mål:  
Hvordan ser Lunderskov RUNNERS ud om et år?  
Hvilke aktiviteter ønsker vi at tilbyde?  
Hvor stor er kredsen af medlemmer? 

6. Vedtægter: Gennemgang af forslaget til vedtægter 

7. Valg af bestyrelse: Foreslå og valg af medlemmer til bestyrelsen 

8. Valg af revisor: Foreslå og valg af revisor 

9. Eventuelt



VALG AF DIRIGENT OG REFERENT



KORT OM LUNDERSKOV RUNNERS

Lunderskov 

RUNNERS  

er stiftet  

2. maj 2021

191 medlemmer 

i Facebook 

gruppen

Arrangeret 

40 træninger 

fra maj til  

december 
2021

45 forskellige 

personer  

har deltaget  

i træningerne

Arrangeret  

Lunderskov  

Nytårsløb 

med 300 

tilmeldte





FORENINGENS FORMÅL

Foreningens formål er igennem et attraktivt fællesskab 

at skabe et fundament hvor flest mulige borgere i 

Lunderskov får muligheden for, og lysten til, at snøre 

løbeskoene og skabe nogle gode fælles 

løbeoplevelser igennem foreningens aktiviteter, og 

derigennem fremme den enkeltes mulighed og ønske 

for motion og bevægelse. §§ §



HVORFOR EN FORENING?

• ORGANISATORISK RAMME 

• ØKONOMISK STRUKTUR 

• Mulighed for konsulenthjælp og foreningsrådgivning gennem DGI 

• Tilskud til kurser og uddannelser (kommunalt og gennem DGI) 

• Stillet lokaler til rådighed til afholdes af arrangementer 

• Adgang til at søge DIF og DGI's foreningspulje om tilskud 

• Fordel for virksomheden hvor bidrag kan være fradragsberettiget



VISIONER/MÅL FOR LUNDERSKOV RUNNERS

• DGI&DAF uddannet løbeinstruktør og motiverede løbeværter 

• Ugentlige fællestræninger til forskellige (specifikke) målgrupper 

• Målrettet træning hvor alle – uanset niveau – kan deltage 

• Alternativ træninger – sprint, interval, bane, teknik, styrke 

• Arrangere lokale løb - traditionelle og utraditionelle løb 

• Fælles “løbe-udflugtsture” i nærområdet 

• Sociale aktiviteter – f.eks. deltagelse i (lokale) klubløb  

• Tilbyde rabataftaler eller rabatordninger på klubtøj





12 UGERS PROGRAM

OPSTARTSDATO TIRSDAG DEN 8. MARTS 2022 

UGEDAGE TIRSDAG OG TORSDAG 

KLOKKESLET KLOKKEN 19 (OG EVT. KL. 17) 

VARIGHED 40 TIL 60 MINUTTER 

EGEN TRÆNING LØRDAG ELLER SØNDAG (VALGFRI) 

SLUTDATO WEEKENDEN 4.-6. JUNI 2022 



HVAD FÅR DU MED?
• 12 uger med tilrettelagt træning der sikkert får dig fra 0-5 kilometer 

• 2 fællestræninger hver uge med en løbevært der guider dig igennem dagens træning 

• Løbende evaluering og vejledning fra uddannet DGI&DAF løbeinstruktør 

• En “køleskabskalender”, hvor kan følge dine træninger og holde en høj motivation 

• Lukket Facebook gruppe med træningerne og praktisk info – kun for dem som er på holdet 

• En lækker NEWLINE løbe t-shirt med Lunderskov RUNNERS og RUN FOR FUN logo 

• Rabat på førstegangsbehandling hos KlinikMigTid 

• Fællesafslutning efter 12 uger



INSTRUKTØR/VÆRTER I LUNDERSKOV RUNNERS 

KLAUS  
DETLEF 
LØBEINSTRUKTØR OG VÆRT

ANITTA 
ØHLENSCHLÆGER 
JOHANSEN 
LØBEVÆRT

JETTE  
PALMELUND SAMSØE 
LØBEVÆRT




