Herning d. 23.11.2018
Indkaldelse til
Ekstra-ordinær Generalforsamling i Herning Skøjteløber Forening
Mandag d. 26.11.18 kl. 18.15 i EHI (Erhvervslokalet)

Dagsorden og referat:
1) Velkomst
Formand, Mads Larsen, bød velkommen
2) Valg af dirigent (+ referent og stemmetællere)
Mads Larsen blev valgt til at dirigere forsamlingen. Bettina Johansen blev
valgt som referent. Der valgtes ingen stemmetællere, idet der ikke var
noget valg.
3) Baggrund for afholdelse af generalforsamling
Mads Larsen opridsede tidsforløbet siden sidste generalforsamling med
særligt fokus på de aktuelle økonomiske udfordringer. De 140.000 i tabt
tilskud samt de 60.000 kr. i mistede udlejningsindtægter ifm. offentlige
løb har haft en meget stor betydning på klubbens økonomi. Vi har brugt
egenkapitalen, hvorfor der er nødt til at blive arbejdet strategisk med en
økonomisk genopretningsplan fremadrettet. Grunden til indkaldelse til
generalforsamling har været at skabe mandat til den bestyrelse, der nu
skal til at træffe afgørende beslutninger for klubben, samt at give andre
strategiske ideer mulighed for at komme i spil med andre kandidater.
Desværre har ingen andre kandidater meldt sig.
Mads Larsen gennemgik det økonomiske overblik for klubben. Det gav
anledning til en god dialog, som primært kredsede om spørgsmål der
søgte at forstå, hvordan økonomien hænger sammen i klubben samt en
masse gode ideer til opmærksomheder ifm. fremtidig drift.
Alle forslag er noteret ned af bestyrelsen og vil blive taget med i
overvejelserne, når denne samles i starten af december for at lægge en
nærmere plan.
Overordnede punkter:
- Det er tydeligt at kontingentet er nødt til at stige – også taget i
betragtning at vi er en af de billigste klubber i DK – men det er vigtigt
at stigningerne ikke får medlemmer til at stoppe ved at være alt for
høje.
- Der skal skrues på flere parametre på én gang. Der skal skabes en
god incitamentsmodel for at deltage i de frivillige aktiviteter der
genererer økonomi til klubben.

-

-

Nogle mente det ikke var helt sandt, at vi skulle være en af de
billigste klubber i DK, fordi vi er dyrere for skøjteskolen. Det er sandt.
Til gengæld er alle andre hold væsentligt billigere. Derudover påpeges
det fra André, at skøjteskolen i HSF i modsætning til andre steder dels
har tre træninger (mange andre steder har de to), og at det er
cheftræneren i klubben der træner klubbens skøjteskole. I andre
klubber er det de unge hjælpetrænere. Produktet i HSF er dermed
med andre ord væsentligt bedre. Alle løbere i HSF ses af
cheftræneren.
Forslag om brugerbetaling til konkurrencer.
Bestyrelsen lover at der gives en konkret udmelding, når der
foreligger en plan, således at folk ikke lige pludselig opkræves meget
mere i kontingent.

Mads Larsen fremlagde herefter bestyrelsen plan for, hvordan økonomien
genoprettes i overordnede træk. Der blev ikke fremlagt en specifik og konkret
plan, idet bestyrelsen – bl.a. med input fra generalforsamlingen – har brug for
at lave den i de næste par uger.
Note! Siden indkaldelse til generalforsamling har klubben fået 80.000 kr. fra
DIF til udvikling. Desuden behandles ansøgning i økonomiudvalget i
kommunen i starten af december om kompensation for tabt indtjening på
60.000 kr.
4) Valg til bestyrelsen. Alle poster skal besættes frem til ordinær
generalforsamling i marts 2019, hvor der så skal vælges igen til
længere perioder.
A) Valg til formand – Mads Larsen genopstiller
B) Valg til næstformand – Bettina Johansen genopstiller
C) Valg til kasserer – Henriette Gundager Jensen genopstiller
D) Valg til 4 aktivitetsudvalgsposter – Karin Hansen, Palle Jensen og
Gitte Lund genopstiller. Bestyrelsen indstiller Tina Plejdrup Østergaard
til den sidste post.
E) Valg til 2 suppleantposter
Alle opstillede blev genvalgt. Tina Plejdrup Østergaard blev valgt ind på
den ledige plads.
Der var ingen suppleanter der meldte sig.
5) Evt.
Manja: Obs på mængden af sociale arrangementer. Det kan være svært
at rumme dem alle.
Manja: Vigtigt med bedre information til nye forældre om hvad der
egentlig forventes af forældre i HSF
Didde: Evt. via et velkomstbrev.
Tak for fremmøde og for god dialog.

