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Referat Generalforsamling 2012 

Møde nummer: 2    Dato: 1. marts 2012 

Mødeleder: Karsten Laursen    Sted: Vandværksvej 4   

Referent: Bjørn Frederiksen 

_____________________________________________________________________________________ 

1. Valg af ordstyrer 

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

2. Formandens beretning 

Nuværende formand Karsten Laursen orienterede omkring det forgangne år 2011. 

STYRKESPORT: 

2011: 

Bjørn deltog i Nordland og lavede en dansk rekord i dødløft på 265 kg ( Rå ). 

Lise var til EM i Tjekkiet. 

Begge indstillet til Hjørring Kommunes Idræt pris – danske rekorder.  

Lad os håbe, at der kommer lidt mere i gang i styrkesporten i årene fremover. 

Lars Bo har fået fornyet sin licens – Thierry har fået licens. 

Jeg har hørt at Claus, Lars og Thierry agter at stille op i nogle rå stævner i år – bænkpres for Claus og Lars 

vedkommende – Thierry har fortalt mig at han vil stille op i 3-kamp – det var noget med nogle danske rekorder. 

KLUBBEN 

2011: 

Efter et år med meget aktivitet blev der behov for at puste lidt ud og se om de indsatser vi havde gjort ville 

bære frugt. 

Det blev desværre et år som mest huskes for snak om dårlige medlemstal, stram likviditet og problemer med lejer. 

Det gjorde det nødvendigt sidst på året at sadle om og vi vedtog en plan : drastisk nedsættelse af kontingent, leje 

af dankort automat og opkobling på PBS ordning. 

2012: 

Vi blev klar med det nye system og det er blevet en succes tør jeg nok sige. 

Jeg er sikker på at det ikke ender her – og jeg ser en fremtid i klubben, hvor der igen bliver ”luft” i økonomien, 

således der løbende kan gøres nogle forbedringer for medlemmerne. 
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Jeg sagde sidste år at vi også i fremtiden har en bæredygtig klub – jeg er jo en optimistisk person - sidste år vil jeg 

nok ikke have spillet penge på det - men det turde jeg godt i år. 

Jeg er på valg i år og jeg siger tak for denne gang – ikke med vemod – men med god en fornemmelse i maven og 

meget fortrøstningsfuld vel vidende at klubben er godt på vej i den rigtige retning - med en ny bestyrelse som er i 

stand til at løse fremtidige udfordringer.. 

Tak til bestyrelsen, vagterne og rengøring for godt samarbejde i denne sæson. 

1. marts 2012 

v/Formand Karsten Laursen 

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

3. Forslag til vedtægts ændring 

Der er ikke indkommet forslag til vedtægtsændring. 

4. Regnskab  

 

Kasser Claus Højrup orienterer om regnskabsåret 2011. Der har været et mindre underskud. 

Budget for 2012 fremlægges og drøftes. 

Der informeres om det nye PBS-system og effekten heraf. Der har været positivt fremgang siden etableringen.   

Der drøftes omkring rykkerprocedure. Allan Vinter forestår forslag til senere godkendelse. 

Der drøftes den stadig høje varmeudgift, der er i forbindelse med de bygningsfysiske forhold og om der kan findes 

alternativer. Dette vurderes pt. ikke muligt. 

Regnskabet gennemgås og godkendes enstemmigt. 

4. Valg af bestyrelse 

På valg i 2012: 

• Karsten Laursen 

• Lise Frederiksen 

• Jonas Petersen 

Karsten og Jonas har begge ønsket at stoppe i bestyrelsen. Jonas vil dog gerne fortsætte med 

vedligeholdelsesopgaverne. 

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

regler. 

Allan Vinter og Svend Vinter har ønsket at opstille og blev ved afstemning valgt til bestyrelsen. 

5. Indkomne forslag  

Der er følgende indkommende skriftlige forslag: 
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Styring af lys. PL har lavet lysstyring i form af sensorer. Disse virker ikke optimalt og PL vil derfor rette disse. Jonas 

forestår kontakt. 

Hjertestarter: Det er pt. ikke muligt med tildeling. HSS skal selv anskaffe til en pris af 12- 15.000,-, hvilket ikke er 

aktuelt pt. 

7. Evt. 

Falckkasse: Allan V. søger at opdatere denne. 

Musik: Det drøftes at fjerne de ”meget hårde” cdér. Allan forestår dette i en forsøgsperiode med blandede cdér. 

Det drøftes om radio skal fjernes. Dette afventes.  

Skilt til sko, grundet snavs i baderum: Allan forestår. 


