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Generalforsamling i HBK 91 – 2020
Afholdt 26. februar 2020
REFERAT
Pkt. 1

Valg af dirigent. Per Baunsø valgtes, og han erklærede Generalforsamlingen for
lovligt indkaldt og dermed beslutningsdygtig.

Pkt. 2

Valg af 2 stemmetællere. Elva Andersen & Poula Schurman valgtes.

Pkt. 3

Formandens beretning. Flemming Nielsen sygemeldte sig på dagen, og Claus
Hesel indvilligede i at aflægge beretning. Da der ikke forelå nogen noter til
beretningen, blev den ganske kortfattet.
Der er stadig mange fejl på banerne, og kommunikationen med hallen svigtende.
Flemming har end ikke kunnet få oplyst, hvem der pt er halbestyrer. Vi får ikke
svar på vores afbud, men styrer det selv ved ikke at betale for fakturerede
banetimer, der var afmeldt.
Der har fra Unionens side været drøftet omlægning af turneringsformer, bla. for 3
div. Ny form er ikke bekræftet, men det forlyder, at kampene fra næste sæson
afvikles med 2 spillere pr. banesæt, i alt 3 banesæt.
Tak til bestyrelsen for samarbejdet i der forgangne år.
Kort drøftelse, hvorefter beretningen godkendtes.

Pkt. 4

Årsregnskab. Dette blev rundsendt og Erik Jespersen gennemgik det. Det blev
drøftet og godkendt.

Pkt. 5

Årsbudget, herunder fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Erik
Jespersen gennemgik budgettet og bemærkede herunder, at bestyrelsen foreslår,
at vi fortsætter endnu et år med gebyrfri kampe og bortfald af kørselstilskud.
Kontingent og indmeldelsesgebyr foreslås uændret. Dette blev vedtaget, og
budgettet med driftsunderskud blev derefter godkendt. Der var spørgsmål vedr.
tilskud til turneringer, og klubben giver fortsat tilskud til mesterskabsturneringer
uden pengepræmier.

Pkt. 6

Indkomne forslag – ingen modtaget ved fristens udløb 12.02.20
Bestyrelsen havde foreslået ændringer i klubbens vedtægter, således, at
 Størrelsen på klubbens bestyrelse reduceres fra 7 til 5 (§9.2)
 Formanden og 2 medlemmer er på valg i ulige år, Kassereren og 1 medlem
er på valg i lige år (§9.3 og 8.7)
Forslagene enstemmigt vedtaget.

Pkt. 7

Valg til bestyrelsen:
7.1

Valg af bestyrelsesmedlemmer.
På valg er i år:
Kasserer: Erik Jespersen – genvalgt

Medlem:

Pkt. 8

Claus Hesel – genvalgt

7.2

Valg af 1 bestyrelsessuppleant.
Nuværende suppleant er Elva Andersen, og hun genvalgtes.

7.3

Valg af 2 revisorer.
Nuværende revisorer er Per Baunsø og Karen Sørensen; genvalg af begge.

7.4

Valg af revisorsuppleant.
Nuværende revisorsuppleant er Johnny Thomsen; genvalg.

Eventuelt.
Opfordring til at så mange som muligt tilmelder sig Klubmesterskabet 28. marts.
Nu er vi 11 tilmeldte, fristen er 11. marts. Se nærmere på hjemmesiden.
Husk at returnere vandrepokaler senest ved træningen 25. marts.
Bemærk, at fristen for afbud til onsdagstræning pr. 1. marts fremrykkes til
mandag kl. 16. Dette er allerede opdateret på Banefordelingssedlen, samt på
hjemmesiden, både på siden Introduktion, i vores Informationsbrochure og siden
Afbud til træning.
Opfordring til at medlemmerne tager en Sponsoraftale eller to og hjælper med til
at finde sponsorer til vores klubtrøjer. Der er allerede udleveret 11 aftaleformularer, så det bliver spændende…

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

Per Baunsø
Dirigent

Claus Hesel
Referent

