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        Generalforsamling i HBK 91 – 2022 
 

Afholdt 11. maj 2022 
 

REFERAT 
 

Pkt. 1 Valg af dirigent. Per Baunsø valgtes, og han erklærede Generalforsamlingen for lovligt ind-
kaldt og dermed beslutningsdygtig. 

 

Pkt. 2 Valg af 2 stemmetællere. Vi udelod dette til evt. behov måtte opstå. 
 

Pkt. 3 Formandens beretning. Flemming Nielsen var i udlandet og Claus Hesel indvilligede i at af-
lægge beretning efter formandens noter:  

 

 Der er gået par år siden vi sidst kunne afholde generalforsamling, men det er ikke fordi, 
der er sket så meget. Vi er jo en lille klub, så det er godt, når der kommer nye til en gang 
imellem – velkommen til Mads og Sebastian, der en kort overgang også havde Claus T 
med.  

 

I hallen havde vi stadig i det meste af perioden mange fejl på banerne, og kommunikatio-
nen med hallen var svigtende. I vinter er der skiftet system til string-bowling, det giver 
færre fejl i keglerejsningen. Desuden er cyklus ca. ¼ hurtigere, men systemet giver godt 
nok nogen spøjse keglefald ind imellem. I flere perioder siden februar har tastaturerne på 
banerne manglet, men de har heller ikke virket. Vi skulle kunne få et kursus i brugen af ta-
staturerne og koder, så vi selv kan taste navne ind, rette fejl mv. Det er ikke lykkedes 
endnu. Vi får se næste sæson.  

 

Der afholdes pt møder i DBWF for at få fastslået, om string-bowling er rigtig bowling. Det 
får nok ingen indflydelse på de turneringer, vi spiller, men vil kunne få det på liga- og divi-
sionsniveau.  

 

Vedr. klubbens økonomi har vi de seneste år gjort store indhug i egenkapitalen. Det var 
med forsæt, da egenkapitalen var kommet op i et niveau passende for en væsentligt større 
klub. Nu er egenkapitalen bragt ned i et niveau, hvor vi ikke længere skal køre med plan-
lagte underskud. Der er forundersøgelser i gang vedr. opnåelse af dette.  

 

Vi har lige nået at få arrangeret et klubmesterskab i den igangværende sæson til afholdel-
se næste uge, og det ser ud til at de fleste vil deltage – det er godt for klubben. 

 

 Tak til bestyrelsen for samarbejdet i de forgangne år, de øvrige medlemmer har lavet det 
meste, mens jeg har været ude. Og husk; uden en bestyrelse, var der ingen HBK91. 

 

 Kort drøftelse, hvorefter beretningen godkendtes.  

 

Herefter berettede Claus Hesel fra underudvalg: 
 

Vedr. vores træningsaftner var status pr. 4/5, at vi når at afholde 31 træningsaftner i sæ-
sonen. Vi har fået 38 rettidige afbud og præcis lige så mange ikke-rettidige. Ud fra det har 
vi reelt ikke kunnet afmelde baner og spare penge. Derfor skal jeg igen minde om, at ret-
tidigt afbud foretages skriftligt, inden mandag kl. 16. Så kan vi if. vores aftale med hallen 
nå om nødvendigt at afmelde baner senest mandag eftermiddag. 
 

Vedr. sponsorater har det set tyndt ud de seneste to år. Danish Crown er ikke længere 
sponsor, ligesom Johnny Thomsen jo er holdt i klubben og derfor ikke kommer med et 
sponsorat fra HTH. Samtidig er det grundlag, vi har at indgå sponsoraftaler på, svækket 
markant. Førhen har vi kunnet henvise til et indkøb på 150 trøjer til 30 spillere og 3-4-5 



hold med mange kampdage både lokalt, regionalt og landsdækkende. Med ca. 10 aktive 
medlemmer, må vi jo bare se i øjnene, at det ikke længere er tilfældet. 

 

I kælderen har vi et lille restlager af spilletrøjer og alle er velkomne til at få en trøje i deres 
foretrukne størrelse – så længe lageret rækker. Kom 18/5 og få din ekstra trøje. 

 

Endelig vedr. træningsturnering har vi kunnet afvikle alle 10 planlagte runder – dog måtte 
1 runde flyttes, da hallen jo var lukket i januar. Sidste sæson nåede vi kun 3 runder i ef-
teråret inden nedlukning. De 620,- herfra blev overflyttet i præmiepuljen for denne sæson. 
Da samtidig alle 15 aktive medlemmer indledte sæsonen med at deltage i træningsturne-
ringen, har vi kunnet opbygge en rekordstor præmiepulje. Derfor er såvel præmiestørrel-
sen, som -antallet øget. I år er der præmie til 6 af 10 fuldførende spillere. Vi har præmie-
overrækkelse i næste uge ved årets sidste træningsaften 18/5. Kom og vind en af præmi-
erne!  

 

Pkt. 4 Årsregnskab. Regnskaber for både sæson 2019-20 & 2020-21 blev rundsendt og Erik  
Jespersen gennemgik dem kort. De blev drøftet og godkendt. 

 

Pkt. 5 Årsbudget, herunder fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. Der er så usikre 
forudsætninger for klubben, at rigtigt budget ikke har kunnet udarbejdes. Men Erik Jesper-
sen bemærkede dog, at bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter endnu et år med gebyrfri 
kampe og bortfald af kørselstilskud.  

 

Vedr. økonomien er vores største udgiftspost leje af vores klublokale. Vi har hidtil fået en 
del af lejen retur som tilskud fra kommunen. Men da der kun er ca. 5 medlemmer, der ak-
tivt bruger lokalet, kan vi dårligt forsvare at beholde det. Derfor har vi spurgt på leje af 
bokse til 1 taske til 5-6 medlemmer. Vi har fået en foreløbig pris på ca. 400,-/taske/år, 
men Ulla skal bekræfte dette, såvel som at hallen reelt har 6 bokse at udleje. Nærmere 
herom i den nye sæson. 

 

Kontingent og indmeldelsesgebyr foreslås uændret.  
 

Pkt. 6 Indkomne forslag – ingen modtaget ved fristens udløb 27.04.22 
  

Pkt. 7 Valg til bestyrelsen: 
 

7.1 Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
Alle bestyrelsesmedlemmerne er på valg, da der ikke afholdtes generalforsam-
ling sidste år. Ole Porsgaard fratræder, genvalg af øvrige medlemmer, samt 
nyvalg af Richard Markussen. 

  

7.2 Valg af 1 bestyrelsessuppleant. 
Elva Andersen er gået på pension, Karen Sørensen valgtes. 

  

7.3  Valg af 2 revisorer. 
 Nuværende revisorer er Per Baunsø og Karen Sørensen. Genvalg til begge. 

   

7.4 Valg af revisorsuppleant. 
 Der valgtes ingen.  

   

Pkt. 8 Eventuelt. 
 

Opfordring til at så mange som muligt tilmelder sig Klubmesterskabet 22/5. Vi nåede op på 
12 tilmeldte og 13 til spisning. Tidligere vindere har husket at returnere vandrepokalerne – 
tak for det. Vi ses 22/5! 
  

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

 
 

   


