Herning Skøjteløber Forening indkalder
til Ordinær Generalforsamling
Mandag d. 18.3.19 kl. 18.30 i Kvik
Hockey Arena, Event 2 overfor køkkenet.

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling jf. vedtægterne. Se
vedtægterne ved klik på link herunder:
http://hsf-herning.dk/?page_id=1966
Indkaldelse og dagsorden udsendt 1.3.19. Frist for indmeldelse af punkter til
dagsorden og kandidatur til poster 14.3.19 kl. 18.30 – 4 dage før afholdelse af
generalforsamlingen jf. vedtægterne.
Indkaldelse og dagsorden er offentliggjort på klubbens hjemmeside og på
facebook.
Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.
Stemmeret har medlemmer (mindst 15 år, for 0-15 år 1 værge= 1 stemme uanset
ét eller flere børn), der ikke er i kontingentrestance, og som har været medlem i
foreningen minimum 2 mdr. inden generalforsamlingen. (Jf. §6 i vedtægterne)
Dagsorden og Referat
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Mads Larsen valgt som dirigent
Bettina Johansen valgt som referent
Annemette, Michelle, Svea m.fl. meldte sig som stemmetællere, hvis det
skulle blive aktuelt.
2. Formandens beretning v/ Formand, Mads Larsen
Mads Larsen fremlagde beretningen, som blev godkendt uden yderligere
kommentarer. Beretningen medsendt og kan ses på hjemmesiden.
3. Regnskab og Budget v/ Kasserer, Henriette Gundager Jensen
Henriette Gundager fremlagde regnskabet. Regnskabet godkendt.
Mads Larsen fremlagde budget. Budget godkent.
Regnskab og budget medsendt og kan ses på hjemmesiden.
4. Valg til bestyrelsen.
På den ekstraordinære generalforsamling i november blev den nuværende
bestyrelse valgt ind frem til ordinær generalforsamling. Derfor er alle poster
på valg nu.
Der skal således vælges følgende:
Formand for 2-årig periode – Mads Larsen modtager genvalg
Næstformand for 1-årig periode – Bettina Johansen modtager genvalg
Kasserer for 1-årig periode – Henriette Gundager modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem for 2-årig periode – Karin Hansen modtager
genvalg

Bestyrelsesmedlem for 2-årig periode – Palle Jensen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem for 1-årig periode – Gitte Lund modtager ikke
genvalg. Jens Erik Damgaard Thygesen opstiller til den ledige post.
Bestyrelsesmedlem for 1-årig periode – Tina Plejdrup Østergaard
modtager ikke genvalg. Brynjyr Örn Hafsteinsson opstiller til den ledige post
Mads Larsen genvalgt som formand.
Bettina Johansen genvalgt som næstformand.
Henriette Gundager genvalgt som kasserer.
Karin Højrup Hansen genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Palle Jensen genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Jens Erik Damgaard Thygesen indvalgt i bestyrelsen.
Brynjyr Örn Hafsteinsson indvalgt i bestyrelsen.
Tillykke med valget til alle.
Der blev desuden sagt tak for indsatsen til Gitte og Tina.

5. Valg af to suppleanter for en 1-årig periode.
Bjarne Agerbo opstiller til den ene suppleantpost.
Bjarne Agerbo valgt til suppleant.
Torben Poulsgaard valgt til suppleant.
Tillykke med valget til begge.
6. Valg af revisor og suppleant
Elsebeth blev genvalgt som revisor.
Ingen suppleant meldte sig.
7. Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag til drøftelse.
8. Evt.
NB! Punkter drøftet her er udenfor beslutningsdagsordenen
-

Der ønskes lys over udlejningen. Vi er på opgaven.
Lyset på P-pladsen bagved hal 2 er svagt. ML bringer det ind i fonden.
Hævning af penge i udlejningen. Det er ikke muligt – det fremgår på
seddel på lågen. Der skal måske laves et skilt, der synliggør det for
kunderne.
Der bør laves nogle ”skøjter forbudt” skilte til gulvet ovre på den side,
hvor tæppet ligger og slutter. Der er mange der går videre på deres
skøjter der.
Vi skal have en dialog med vagterne om, at de skal passe på ikke at blive
for strikse i deres hverv – at vi husker det er kunder vi har at med at
gøre.
Kan man leje skøjter ud på EAN? Ja, hvis der er lavet en aftale herom på
forhånd. Så vil der ligge en seddel fra Bettina.
Nye medlemmer bliver i for lille grad informeret om hvordan klubben
fungerer. Der skal kigges på, hvordan vi kan informere bedre. Forslag
om ”føl-ordning”. Der skal sendes en velkomstmail til nye medlemmer.
Kan man evt. synliggøre hvem nye forældre kan henvende sig til (fx en
trøje, vest eller lignende)?

-

-

Hvordan ser det ud med forårsis? Isen tages af i hal 2 d. 31.3. og i hal 1
d. 12.4. Herefter vil der bliver noget træning i Esbjerg frem til midt maj
for K og M løberne.
Der forsøges stadig at skaffe is i uge 31 til en camp. I uge 28 er der
Oberstdorf. Nogle tager derned i uge 27 og træner. I uge 29 og 30 satser
vi på at tage til Odense og træne.
Drøftelse af udfordringer med at have is henover sommeren.
Er det muligt at udfordre DSU på at lodtrækninger til konkurrencer
foregår så tæt på konkurrencen. Nej, det er der ikke – det kan ikke rigtig
gøres anderledes. Vi er faktisk i DK priviligerede ift. udlandske
konkurrencer, hvor der trækkes lod dagen før.
Svea bekræfter på Unionens vegne, at der er et nyt mærkeprøvesystem
på vej.

Hermed blev mødet afsluttet. Med tak for god ro og orden og gode spørgsmål og
input.
/Bestyrelsen i Herning Skøjteløber Forening

