01.03.17 & 08.03.17

Generalforsamling i HBK 91 2017
Afholdt 22. februar 2017

REFERAT
Pkt. 1.

Til dirigent valgtes Per, og han erklærede Generalforsamlingen for lovligt indkaldt
og dermed beslutningsdygtig.

Pkt. 2.

Som stemmetællere valgtes Henrik og Elin

Pkt. 3.

Formandens beretning.
Formanden var efter aftale fraværende. Men her 1 uge efter generalforsamlingen er beretningen trods opfølgning desværre ikke modtaget, og referatet udsendes derfor uden.
Seniorlederens beretning.
Kim fortalte om HBK’s tilmeldte hold og hvordan de har klaret sig i turneringerne.
Om vedligeholdelsesstandarden i hallen, der desværre er faldende og at hal-ledelsen ikke
er modtagelig for HBK’s saglige argumenter omkring minimums vedligeholdelse.
Om DBwF’s forslag om omlægninger i 2. og 3. division, som vi har stemt imod.
Seniorlederen stillede derefter forslag om at afholde noget fælles træning en gang om
måneden, f. eks. efter de forskellige træningsskemaer, vi har i klubben. Forslaget vandt
god tilslutning, og Kim sætter denne træning i værk.
Der var ordvekslinger omkring beretningen, hvorefter den blev godkendt.
Ungdomslederens beretning.
Gitte har måttet trækkes sig fra bestyrelsen og ungdomslederfunktionen pga. arbejde om
onsdagen.
Ole forestår selve træningen og det går udmærket.
En forælder, der havde afløst Gitte, har også trukket sig. En anden forælder kører forløbet omkring de unges kampe.
Gitte og Ole samler deres noter til en jobbeskrivelse. Det er efterfølgende sket, og bestyrelsen vil drøfte det videre forløb med søgning af ny ungdomsleder på førstkommende
bestyrelsesmøde 14. marts.
Ilse m. fl. havde bemærket, at der blev spillet med 1 mand på hver bane. Det er naturligvis alt for dyrt; Ungdomsafdelingen skal ubetinget afmelde baner ligesom seniorafdelingen.
Kim mindede om, at de tilskud, der genereres via vore ungdomsmedlemmer udgør kr. ca.
80.000,- om året. Så også af den grund er det vigtigt at opretholde en god ungdomsafdeling.
Beretningen blev herefter godkendt.

Pkt. 4.

Erik fremlagde årsregnskabet for 2016, der blev drøftet og derefter godkendt.
Erik gennemgik derefter budgettet for 2017, der ligeledes blev drøftet og godkendt.

Pkt. 5.

Kontingent og optagelsesgebyr
Claus gennemgik kort de initiativer, der blev iværksat for hhv. 2 og 1 år siden for at spare på omkostningerne til banelejen. Da de ikke har hjulpet nok, skal kontingenterne forhøjes fra næste sæson.
Bestyrelsen stillede forslag om 2 modeller:
A: Månedligt kontingent forhøjes til kr. 250,- for seniorspillere, kr. 220,- for ungseniorer, kr. 100,- for ungdomsspillere og endelig kr. 75,- for passive. Ugentlig træningstid
for seniorer nedsættes til kl. 19.00-20.30
B: Månedligt kontingent forhøjes til kr. 300,- for seniorspillere, kr. 220,- for ungsenio-

rer, kr. 100,- for ungdomsspillere og endelig kr. 75,- for passive. Ugentlig træningstid
for seniorer bibeholdes fra kl. 19.00-21.00.
Der var klart flertal for forslag A, men nogen ville ikke spille, hvis vi kun har model A.
Derfor spiller vi fra 15. marts efter begge modeller. De, der vil spille 2 timer, placeres på
bane 15 og 16. Hver enkelt spiller skal krydse af på liste, der fremlægges 1. marts, hvor
længe man vil spille.
Ved årstilmelding til næste sæson, skal man angive, hvilken tid man ønsker. Valget er
bindende for hele sæsonen.
Uændret optagelsesgebyr.
Pkt. 6.

Indkomne forslag.
Der var indkommet forslag om, at klubben tilbyder nye fleece-trøjer med egenbetaling af
f. eks. 200 kr.
Bestyrelsen havde indhentet tilbud på dette. I lighed med 2012 omfatter tilbuddet seniormedlemmerne. Klubbens betaling skal dækkes af Biledgaard Profils sponsorat på beklædning, hvoraf der resterer kr. 7.500,-. Hvis der er op til 30 medlemmer, der ønsker at
gøre brug af tilbuddet, kan det gennemføres med en egenbetaling af kr. 250,-.
Forslaget blev herefter vedtaget, og der kommer derfor i løbet af marts trøjer, vi kan
prøve, samt en bestillingsseddel.

Pkt. 7.

Valg til bestyrelsen:
A. I ulige år er formanden og 3 medlemmer på valg, så i år var Flemming Nielsen,
Kim Nielsen og Michael Schmidt på valg, det gav 3 x genvalg.
Gitte Nielsen genopstillede ikke, på bestyrelsens forslag valgtes Ole Porsgaard.
B. Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
Bestyrelsen foreslog Allan Pedersen, og han blev valgt.
C. Valg af 2 revisorer.
Her var der genvalg af Per Baunsø og Karen Sørensen
D. Valg af revisorsuppleant.
Her var der genvalg til Lis Jensen.

Pkt. 8.

Eventuelt.
Claus havde informationer om:
 Vores hjemmeside www.hbk91.dk. Følg med og kom med stof og fotos til indlæg –
de kommer på hurtigt!
 Få vores Infofolder, der bliver opdateret, når bestyrelsen har konstitueret sig.
 Få et rabatkort med mulighed på at spare penge både på baneleje i hallen og tøj
hos Biledgaard Profil
 Få en af de sidste HBK 91 kuglepenne, så kan du selv skrive dig på banefordelingssedlen hver onsdag. Samtidig kan du her orientere dig om store og små ting, du
skal huske.
 Som f. eks. at vi onsdag 1. marts i den første time spiller sammen med Smølferne.
Ilse var ked af, at man igen i år havde lagt Klubmesterskabet på en dato, hvor nogen
ville spille andetsteds. Datoen er offentliggjort mere end 4 måneder forud, og bestyrelsen kan i sagens natur kun planlægge ud fra kendte spilledage – dvs. for hold, der
er tilmeldt turneringer gennem HBK91. Medlemmerne skal derfor naturligvis selv informere klubben om yderligere datoer, man ønsker friholdt. Der vil så vidt muligt blive
taget hensyn til sådanne datoer, der er meddelt inden Klubmesterskabet fastlægges.
Ove nævnte, at han stopper som olie-mand med denne sæson. Michael vil gerne afløse
– men da han pga. arbejde har mange fraværsdage, kan han ikke gøre det alene.

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

Per Baunsø
Dirigent

Claus Hesel
Referent

