HGATM generalforsamling 2014
2013 var et godt og spændende år for HGATM og også et travlt år med
mange løbs arrangementer og andre udfordrende opgaver for
klubben.
Vi har gennem 2013 været ca. små 400 medlemmer fordelt med ca.
280 i løb/motion, 80 i tri og 40 i atletik.
Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder i løbet af året hvor vi haft nogle faste
punkter som vores hjemmeside, tidtagnings udstyr, udskiftning af
skur og leverance af klubtøj.
I starten af foråret fik vi leveret vores tidtagnings udstyr en af de
største investeringer i klubben i de sidste mange år. Det blev en
udfordrende opgave for udvalget Anette, David, Jens og Rene med at få
installeret udstyret så HGATM kunne bruge det til de forskellige løb
der blev brugt rigtig mange timer, stor tak til udvalget. Den første
større prøve var Kanal Triatlon og det forløb rigtig godt med
tidtagnings udstyret og siden har udstyret været brugt til samtlige af
vores løb med nogle mindre rettelser undervejs.
En anden større opgave var et nyt skur til alt vores grej i HGATM.
Bestyrelsens første tanke var at skifte det gamle skur ud med en
container men det var HGs hovedbestyrelse ikke så meget for, så
Haseem var så venlig at tegne et nyt skur til os som ville passe ind i
den nye placering som vi havde fået anvist, tegningen blev til HG
Hovedbestyrelse. Sidst på året vendte Phillip tilbage med at vi godt
måtte fjerne det gamle skur og så sætte container op samme sted, som
så skulle beklædes med brædder. Der vil blive bestilt 2 stk. 40 fods
container i starten af foråret 2014 hvor der vil blive brug for nogle
frivillige til beklædning og indretning.
Vores hjemmeside har bestyrelsen også brugt mange timer på og
været lidt af en udfordring da ingen af os er it nørder, men efter en del

tiltag er vores hjemmeside kommet godt i gang og med et
betalingssystem som jeg vil opfordre klubbens medlemmer til at
bruge både med tilmelding til løb og betaling af kontingent.
Næste lidt større og økonomisk projekt for 2014 er at få udskiftet
låsene i klubhus og træningslokale til at der skal anvendes magnetkort
for at komme ind. Så i løbet af året vil medlemmer i HGATM få tilsendt
et magnetkort og det skal samtidig bruges dom et medlemskort.
HGATM har i løbet af 2013 fået en Danmarks mester, Per
Schwartzbach er blevet dansk mester i maraton i alders klassen 50-55
stort tillykke til Per. Ellers har klubben også haft mange fine resultater
i både atletik og triatlon.
Tilslut en stor tak til alle frivillige som har hjulpet til i klubben med
alle vores løb og andre arrangementer. Det er vores løb som giver en
god økonomi til klubben og det kan ikke lade sig gøre uden alle jer
frivillige, så endnu engang en stor tak.

