Referat, Team Hechmann Sport generalforsamling 30. januar 2017.
Antal deltagere: 20
•

Valg af dirigent for generalforsamlingen.
Jakob Kronow blev valgt som dirigent.
Henrik Sall er eneste deltager som ikke er stemmeberettiget.
Generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

•

Valg af referent.
Frank Jensen blev valgt som referent.
Dennis og Daniel blev valgt til stemmetællere.

•

Det forgangne år.
Formandens beretning.
Ny bestyrelse:
Har arbejdet godt sammen / fundet vores roller hver især.
Tak til Jens, som har valgt ikke at genopstille.
Løbsresultater/løb.
Rigtig mange PR er sat i det forgangne år.
Lokale løb - der bliver lagt mærke til os
Træningen:
En stor tak til trænerne for deres store indsats.
Tak til Mette, Klaus og Claus H. for deres indsats gennem en lang periode.
Nye trænere er kommet til: Robert, Dennis og Morten Brammer.
Godt fremmøde tirsdag, kniber på lørdage.
Arrangementer:
Fys-arrangement, håber vi kan få rigtig meget ud af samarbejdet. HUSK også at bruge
Lasse, og de fordelagtige muligheder der ligger i samarbejdet.
Nordboløbet igen en stor succes. Tak til alle hjælperne. Nordboløbet gentages i 2017.
Sociale arrangementer i 2016: julefrokost, sommerløbetur hos Jens og Rikke.
I 2017: Gerne et før-sommer arrangement og et efterårsarrangement. Vigtigt at medlemmer
byder ind.
Harboe sponsorat:
Er stolte af, at Harboe villet indgå i et samarbejde med os.
De er LOKALE og støtter LOKALSPORTen, er interesseret i løb, gode repræsentanter hos
Harboe. Sponsorat kr. 15.000 + drikkevaresponsorat + tryk.
Regner med at vi kan fortsætte i en ny periode
Status på antal medlemmer
40 medlemmer aktuelt.
Målsætningen er at kommer tilbage på det oprindelige niveau.
Kontingent
Nedsætte kontingentet til 500 kr.
Vi har god økonomi. Ændringer i "pakken" med tilbud til medlemmerne.

DGI
Gammel bestyrelse søgte om midler som blev bevilget (10.000 kr.) til at udvikle klubben (i
form af konsulentbistand).
Vi har valgt ikke at prioritere det i 2016 pga. andre aktiviteter, og manglende tilslutning til
arrangementet i maj. Der træffes beslutning omkring DGI-projektet i løbet af 1. halvår.
Hjemmeside/Facebook
Der skal sættes mere struktur på vores profil og måden vi kommunikerer på. Stor interesse
på Facebook hvor vi p.t. har over 1.200 følgere.
Nye medlemmer
Vil gerne op på et niveau som i 2015 svarende til 55-60 medlemmer. Vi har alle et netværk
hver især, hvor vi kan "sælge" vores klub og finde nye medlemmer som passer til vores profil. Her tænkes også på gamle medlemmer.
Spørgsmål til formandens beretning.
Klaus Jensen spørgsmål vedr. sponsorer. Bestyrelser oplyser, at der ikke umiddelbart er planer om flere sponsorer.
Rasmus Jensen spørgsmål vedr. Claus Hechmann. Bestyrelsen oplyser, at Claus Hechmann,
efter eget ønske, stopper som træner, men stadig er den ”røde tråd” – ingen ændringer.
o

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Jacob Kronow gennemgik det reviderede regnskab
Stort overskud sammenholdt med 2015 – se også regnskab.
Spørgsmål til regnskabet.
Klaus Jensen og Rasmus Jensen spørgsmål vedr. sponsorat. Bestyrelser oplyser, at sponsorratet bl.a. er indgået pga. samarbejdsaftalen med Ringsted Fysioterapi.

o
•

Afstemning om beretning og regnskab
Begge godkendt.

Indkomne forslag til vedtægtsændringer.
Henrik Bülow gennemgik ændringerne – se bilag herfor.
Spørgsmål til vedtægtsændringerne.
Klaus Jensen spørgsmål vedr. konsekvens ved nedlæggelse af sponsorudvalg. Bestyrelser oplyser,
at der ikke er planer om flere sponsorer.
Vedtægtsændringerne godkendt.

•

Det kommende år.
o

Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsoversigt
TP sigter mod DM 10 km landevej og DM halvmaraton.
Spørgsmål.
Kan TP evt. indeholde hvad det sigter mod? Det undersøges. Bestyrelsen oplyser, at TP er
et standardprogram og individuelle programmer kan tilkøbes.

o

Fremlæggelse af budgetforslag
Jacob Kronow gennemgik budgetforslaget – se også budgetforslag 2017.

Der satses på en medlemsfremgang til 50 personer.
Kontingentnedsættelse til kr. 500.
Ingen nye singletter da det vil give god mening at genbruge de nuværende en sæson mere.
Nye medlemmer modtager en ny singlet.
Udgift ifm. samarbejdsaftale med Ringsted fysioterapi.
Fremlæggelse af hvad det enkelte medlem får for sit kontingent.
o

Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag

•

Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentnedsættelse godkendt.

•

Afstemning om budgetforslag
Budgetforslaget godkendt.

•

Valg til bestyrelsen
o Formand (lige år) Henrik Bülow – ikke på valg
o

Næstformand (ulige år) Thomas Rötzler - genvalgt

o

Kasserer (hvert år) Jacob Kronow - genvalgt

o

Op til 2 menige bestyrelsesmedlemmer. Jens Nørremark ønsker ikke at genopstille.
Morten Helmer - genvalgt.
Frank Jensen - valgt til nyt bestyrelsesmedlem.

•

Andre valg:
o Revisor og revisor suppleant (hvert år)
Kirsten Jensen genvalgt som revisor, Daniel Skovlykke som suppleant.
o Web-master (hvert år) Robert Wandler - genvalgt.

•

Valg til stående udvalg
o Ikke aktuelt – se vedtægtsændring.

•

Eventuelt.
Kom endelig med input/billeder m.m. til både Facebook og hjemmesiden.
Bestyrelsen opfordrer kraftigt medlemmerne, at svare på de fremsendte henvendelser.
Vi skal være meget bedre til at tage imod og hjælpe de nye medlemmer.

