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Mødereferat
Mødedato:

Tilstede:

Generalforsamling

18. marts 2013

14 stemmeberettige

Pkt

Emne

1

Valg af dirigent og stemmetællere:
Carl Martin blev valgt som dirigent og fastslog, at generalforsamlingen er
indkaldt i henhold til vedtægterne. Dea og Lukas blev valgt som
stemmetællere.

2

Formandens beretning:
Vi har haft 8 bestyrelsesmøder.
Mht. medlemstallet er der et lille fald – det er særligt børn, der har meldt sig
ud. Til gengæld er der en tilstrømning af unge aktive.
Klubhus: Dejligt med huset særligt i år hvor vi ikke har kunnet bruge seminarie
hallen til vintertræningen. Vagtordningen fungere fint, vi har ikke har
problemer med hærværk, bortset fra et mislykket forsøg på indbrud i vores
skur.
Vi har arbejdet med at få indtægter til klubben, Sct. Hans, Juleskrab,
bandereklamer, Klassikeren. Og så har vi skiftet bank til Spar Nord, og banken
er også blevet sponsor for klubben. Vi er glade for bankskiftet, der er forløbet
uden problemer fra Spar Nords side.
Vi har haft mange gode sociale aktiviteter – udover stævnerne – i år. God
tilslutning til løbelørdagene, arbejdsaften med grill, jubilæums-juleløb hos
Helmer – med mere end 50 deltagere og særligt træningslejren til Sverige var
en meget stor succes med 25 deltagere.
På trænersiden har vi udvidet med Zlatko og det er vi meget glade for.
Vintertræningen er forløbet godt på trods det, at vi ikke har været i
seminariehallen. Vi har haft besøg af fysioterapeut, der har undervist og
inspireret i styrketræning.
Vi har haft godt med unge og ældre til stævner – og vil gerne have flere af
sted. Det er godt såvel sportsligt som socialt.
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Vi har tæt fulgt Holbæk Arena projektet. Efter valget har det været helt stille
om projektet.
Forsikringssagen er ikke opgjort endnu – de resterende forsikringspenge
stående hos Top Danmark.
Formandens beretning blev vedtaget.

3

Forelæggelse af regnskab og budget:
Per gennemgik regnskabet. Vi har et overskud, selvom vi har haft udgifter til
træner – en udgift der er giver rigtig godt ud. Vi har også haft udgifter til
stævner mv., og vi vil rigtig gerne have flere udgifter – så hermed en
opfordring til de unge om at deltage i stævner. Overskuddet hænger også
sammen med de indtægter vi har fra initiativer, der giver indtægter til klubben,
fx salg af skrabelod mv. Det skal vi fortsat bakke op om, så der også i år bliver
mulighed for at tage på træningslejr.
Regnskabet og budgettet blev godkendt.

4

Indkomne forslag: Ingen.

5

Valg af formand: Claus Riis blev genvalgt.

6

Valg af næstformand: Peter Helmer blev genvalgt.

7

Valg af sekretær: Ulla Riis blev genvalgt.

8

Valg af ungdomsrepræsentant: Lukas Balling blev valgt.

9

Valg af suppleanter (2 stk): Lisbeth Weise og Nanna Ferslev blev valgt.

10

Valg af revisorer og revisor suppleant: Lisbeth Weise og Karina Helmer blev
valgt til revisorer og Niels Ribjerg blev valgt som revisorsuppleant.

11

Eventuelt:
Claus reklamerede for vores aftale med Intersport om billigt klubløbetøj –
herunder jakken med klubtilskud. Dejligt at se så mange røde jakker nu.
Erik Bahn anbefaler, at bestyrelsen presser kommunen til vedligeholdelse af
stadion. Bestyrelsen er opmærksom og holder kontakten til kommunen.
Erik Bahn spurgte til om der ikke burde være en hjertestarter i huset: Per
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svarede, at spørgsmålet havde været drøftet i bestyrelsen, men det henset til
at vi bor 300m fra sygehuset var blevet fravalgt. I øvrigt vil Per lave
førstehjælpskursus her i foråret.
Dea og Lukas er tovholdere på klubfest: Foreløbig dato d. 26. april.
Strønhult er reserveret til 31. juli – 3. august.

12

Claus takkede
Carl Martin takkede for god ro og orden.
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