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Referat Ordinær Generalforsamling Herning Skøjteløber Forening
Add. 1:
Dirigent: ?
Referent: Randi M. Baun
Stemmetæller: Ditte Knudsen

Add. 2: Formandens beretning v. Brynjar Hafsteinsson. Se vedhæftede dokument.
Beretningen er godkendt.

Add. 3: Regnskab
v. kasserer, Henriette Gundager Jensen
Godkendelse af regnskabet.

Add. 4:
Forslag 1: Hvert medlem har stemmeret.
3 forslag er stillede. Der er en beslutningsdygtig bestyrelse, der er tilstede.
Ændring af vedtægter nr. 6
Afstemning ved stemmesedler: For(ja): 10

Imod(nej): 6

blank: 1

Forslaget skal være på ¾ af stemmerne. Dette kan ikke gå op, så forslaget er afvist.

Forslag 2: Nedlæggelse af forretningsudvalget.
Debat vedrørende forskellige synspunkter og nuancer.
Forslaget rettes til: Den samlede bestyrelse er beslutningsdygtig ud fra et flertalsprincip.
Ja(for): 9

imod(nej): 5

blank: 3

Forslaget skal være på ¾ af stemmerne. Dette kan ikke gå op, så forslaget er afvist.
Der opfordres til, at bestyrelsen arbejder videre med strukturen i bestyrelsens arbejde med beslutninger.

d. 15. juni 2020

Forslag 3: Differentieret kontingent.
Drøftelse af forskellige perspektiver på skemalægning pga. tidlige træningstider samt det økonomiske
grundlag for klubben.
Der er mulighed for at ønske enetimer.
Ja(for): 5

imod(nej): 12

blank:0

Forslaget skal være på ¾ af stemmerne. Forslaget er derfor afvist.

Add. 5
Næstformand Anita Adler er valgt med klapsalver.
Kasserer Henriette Gundager modtager genvalg.. Godkendt ved klapsalve.
Aktivitetsmedlem Rovana Milea godkendt ved klapsalve.
Aktivitetsmedlem: Natali Brodersen godkendt ved klapsalve.

Add. 6
Valg af suppleanter for en 1-årig periode.
1. suppleant genopstiller Torben Poulsgaard
2. Pia Vøgg

Add. 7
Valg af revisor og revisor suppleant.
Elsebeth Søes Andersen genopstiller som revisor
Bettina Johansen opstiller som revisor-suppleant.

Evt.
Optjening af point under Corona – hvordan er man stillet?
Dem, der har tilmeldt sig arrangementer, der lå fast inden Covid19, får deres point. De øvrige får besked om
tilmelding til bankoarrangementer hen over sommeren.
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Facebooksiden – skal vi være mere OBS på at fortælle de gode historier om deltagelse i konkurrencer.
André foreslår at lave en lille note, der kan lægges op på FB. Instagram bruges også og en løber siger at det
kommer ud til andre unge, som ser med på Youtube.
Der kommer ny hjemmeside. Den er lavet og vil blive løbende opdateret med billeder og resultater af
løbere.
Ekstra fokus på nybegyndere i klubben – mere information og åbenhed til de nye.

