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Generalforsamling i HBK 91 - 2019 
 

Afholdt 27. februar 2019 
 

                                   REFERAT 
 

 
Pkt. 1. Til dirigent valgtes Per Baunsø, og han erklærede Generalforsamlingen for lovligt 

indkaldt og dermed beslutningsdygtig. 
 
Pkt. 2. Som stemmetællere valgtes Ruth Andersen og Elva Andersen. 
 
Pkt. 3. Formand Flemming Nielsen var fraværende og Claus Hesel læste beretninger fra 

formand, senior- & ungdomslederne op under et.  

 Klubben lever sit stille liv, og vi må erkende at medlemstallet falder.  

 Der er stadig for mange fejl på banerne, og det er ikke til at sige, om den nye 
bestyrer og den nye tekniker kan gøre forholdene bedre. 

 Økonomien i klubben er god, Erik Jespersen styrer kassen og Claus Hesel får så vidt 
muligt afmeldt de baner, vi ikke skal bruge. Fortsæt med at huske at melde afbud 
inden tirsdage kl. 16. 

 Dernæst en status på de tilmeldte holds slutplaceringer sidste år, hvor damerne fik 
flotte sølvmedaljer, herrerne blev nr. 6 og Open-holdet fik bronzemedaljer. 

 I år igen 3 tilmeldte hold, 6-mands herrer, 4-personers damehold & 3-mands Open. 

 Desværre er vores Ungdomsafdeling nu lagt i dvale, selvom Peter Kjeldmand og Ole 
Porsgaard igennem flere sæsoner har lagt et stort arbejde i at holde den kørende. 
Heller ikke 2 forsøg på opstart af Skole-OL gav nogen tilmeldinger.  

 Samlet må vi imødese, at kommunens tilskud bortfalder. Vi har dog en egenkapital, 
der er langt højere end vores nuværende medlemstal og aktivitetsniveau kræver, og 
bestyrelsen stiller derfor senere forslag om at begynde at tære lidt på den. 

  Flemming sluttede med at takke bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år. 

 Herefter godkendtes beretningerne. 

 
Pkt. 4. Erik Jespersen forelagde regnskabet, der blev drøftet og godkendt.  
 Derefter fremlagdes budgettet, hvor bestyrelsen foreslog, at vi indenfor samme bud-  
 getramme fra nu og resten af året kan lade kampgebyret bortfalde og fjerne kørsels-  
 tilskuddet. Dette ud fra, at vi med de stærkt faldende medlemstal ikke længere skal  

opretholde vores store egenkapital. Dette blev vedtaget og budgettet med drifts- 
underskud blev derefter godkendt. 

 
Pkt. 5. Kontingent og optagelsesgebyr blev af bestyrelsen foreslået uændret, og general-

forsamlingen godkendte dette. 
 
Pkt. 6. Fra Per Baunsø var indkommet forslag om at undersøge interessen blandt med-

lemmerne mht. at flytte HBK91’s træning og hjemmebane til Hedensted Bow-
lingcenter.  

 Mange kendte til centerets omtalte 9 års lejemål for hallen, og også til pro-
blematikken om, hvorvidt kommunen vil gøre alvor af planerne om at nedrive hallen 
i Hedensted. 

 Der var fuld tilslutning fra de 13 fremmødte til hurtigt at gå videre med 
undersøgelser af priser, mulig træningsdag m.v., så medlemmerne kan tage konkret 
stilling ved tilmelding til næste sæson.  

  



 
 
Pkt. 7. Valg til bestyrelsen m.m.: 
 

A. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
 

På valg var iht. vedtægterne i ulige år formanden og 3 bestyrelsesmedlem-
mer: 

 Formand  Flemming Nielsen 
 Bestyrelsesmedlem  Michael Schmidt 

-              Ole Porsgaard og der var genvalg til alle. 
  

B. Valg af 1 bestyrelsessuppleant. 
Posten er vakant, da ingen på generalforsamlingen 2018 vovede at melde sig. 
Elva Andersen blev foreslået og accepterede valg. 
   

C. Valg af 2 revisorer. 
Der var genvalg til de nuværende revisorer Per Baunsø og Karen Sørensen 

 

D. Valg af revisorsuppleant. 
Der var genvalg til Johnny Thomsen. 

   
Pkt. 8.  Eventuelt. 
  

Af formandens beretning fremgik det bla., at HBK 91 ikke forventer at komme videre 
mht. at få normaliseret vedligehold i hallen. Derfor foreslog Elva Andersen, at man 
forhører hos DBwF, hvilke informationer man der har opsamlet om klubbernes 
generelle forhold til Bowl ’n Fun-hallerne mht. vedligeholdelsesstandard m.v. for ad 
den vej at lægge pres på kæden. 

 
Claus Hesel mindede om tilmeldingsfrist 13. marts til vores Klubmesterskab. Der var 
på dagen kun tilmeldt 10 spillere, hvoraf kun er 2 damer. Dette vil jo i sagens natur 
ikke muliggøre gennemførelse af mesterskabet i damerækken. Spørg nu alle dine 
holdkammerater m.fl., så vi ikke tvinges til at opgive damerækken. Der er købt nye 
pokaler! 

 
Dirigenten takkede derefter for forholdsvis god ro og orden og hævede mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


