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Medlemmerne kan rekvirere det fulde referat gennem kassereren 

 

Referat Generalforsamling 2010 

Møde nummer: 1    Dato: 8. februar 2010 

Mødeleder: Karsten Laursen    Sted: Vandværksvej 4   

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Valg af ordstyrer 

Karsten Laursen vælges som ordstyrer. Han påpeger i denne forbindelse, at mødet afholdes efter gældende regler. 

2. Formandens beretning 

Nuværende formand Kim K. orienterede om det forgangne år og primært omkring flytningen til vandværksvej. Der 

er sket en øget tilgang af nye medlemmer. Kim K. efterlyser i den forbindelse aktivitet fra medlemmerne til 

opbakning omkring klubbens foreningsarbejde. Endvidere takkes alle for den opbakning, der har været i 

forbindelse med flytningen.  

Eftersom der ingen spørgsmål var til formandens beretning, godkendes denne af generalforsamlingen. 

3. Forslag til vedtægts ændring 

Der er indkommet forslag omkring: 

6.7 Bestyrelsen kan ikke sælge, bortgive eller på anden vis afskaffe træningsudstyr. Det gælder for alt udstyr som 

kan bruges til træning. Såfremt bestyrelsen ønsker at afskaffe udstyr skal der ved generalforsamling findes flertal 

mellem de fremmødte. 

 

6.8 I forlængelse af 6.7: Det samme gælder omkring udstyr som er defekt. Generalforsamlingens fremmødte skal 

bestemme om udstyret skal forsøges repareret, genanskaffes eller afskaffes helt. Hvis generalforsamlingen ønsker 

udstyret repareret eller genanskaffet er det ikke nødvendigvis bestyrelsen som skal forestå reparationen og der må 

forventes hjælp fra de medlemmer som ønsker udstyret repareret. 

 

6.9 I forlængelse af 6.7 og 6.8: Bestyrelsen træffer selv beslutning om salg eller bortskaffelse af inventar, som ikke 

vedrører træningsudstyr. Eksempler kan være kontorstole, nøglesystemer, skabe, rengøringsartikler mv. 

 

6.10 Bestyrelsen må ikke sælge, bortgive eller på anden vis afskaffe medaljer, pokaler eller historiske artikler 

såsom billeder, avisartikler eller lignende som vedrører HSS´s historie. Bestyrelsen er forpligtet til at bevare disse 

genstande så længe klubben 

eksisterer. 

 

Forslagene blev diskuteret og vedtaget ved håndsoprækning jf. gældende regler.  

 

4. Regnskab  

 

Kasser Claus Højrup orienterer om regnskabsåret 2009.   
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Resultatet for 2009 var xxx kr. Der er blevet brugt xxx kr. brugt til flytningen fra Hedevej til Vandværksvej. 

Regnskabet gennemgås og godkendes enstemmigt. 

Karsten Laursen vælges som ekstern revisor. 

Budget 2010: 

Claus H. præsenterede forskellige budgetter som kan skabe rum og økonomi til at udvikle klubben. 

Der diskuteres løsninger til varmebesparende tiltag for at reducere udgiften til varme. Benjamin tilbyder i den 

forbindelse at forestå montering af natsænkning på oliefyr. Jesper forestår koordinering.  

4. Valg af bestyrelse 

På valg i 2010: 

• Finn Nielsen 

• Jesper Nielsen 

• Kim Kolditz 

Alle har ønsket genvalg og vælges af generalforsamlingen til at fortsætte i den næste 2 årige periode jf. gældende 

regler. 

5. Indkomne forslag  

Der er ingen indkommende forslag. 

7. Evt. 

Karsten Laursen opfordrede til der burde udarbejdes en strategi for hvilke tiltag, der skal laves i fremtiden. 

I den forbindelse blev forskellige tiltag diskuteret, som bestyrelsen vil arbejde videre med. 

 


