
Referat, Team Hechmann Sport generalforsamling 26. januar 2018.   

  

Antal deltagere: 20  
  

• Valg af dirigent for generalforsamlingen.   
   Jakob Kronow blev valgt som dirigent.  
   
   Generalforsamlingen er rettidig indkaldt.  
 

• Valg af referent.  
   Frank Jensen blev valgt som referent.   
  
   Robert og Súni blev valgt til stemmetællere.  

 
• Det forgangne år.  

o Formandens beretning.   
  

Ny bestyrelse:   
Den samlede bestyrelse trækker sig – ingen dramatik, blot en erkendelse af, at det er 
svært at finde tiden til at lægge de nødvendige kræfter i arbejdet. 

  
Løbsresultater/løb.  
Mange fine resultater igen i år. 
Topplaceringer til flere lokale løb - der bliver lagt mærke til os. 

  
Træningen:  
En stor tak til trænerne for deres store indsats.  
I perioder meget lille fremmøde både tirsdage og lørdage. Fremmødet er på det seneste 
blevet bedre – der er dog plads til mange flere. Større fremmøde giver motivation. 
Vi bør, grundet bl.a. skader, trække mere på Lasse, Ringsted Fysioterapi – mere 
uddannelse til trænerne. 

  
Arrangementer:  
Stort fremmøde til julefrokost hos Rikke og Jens. 
Øvrige fællesarrangementer med begrænset fremmøde. 
Nordboløbet igen en stor succes. Tak til alle hjælperne.  

  
Harboe sponsorat:  
Sponsorat fra Harboe uændret kr. 15.000. Fornys hvert år i september. 

  
Status på antal medlemmer  
39 medlemmer aktuelt.  
8 nye medlemmer og 9 har meldt sig ud. 

  
Spørgsmål til formandens beretning.   
Ingen.  

  
o Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.  

Jacob Kronow gennemgik det reviderede regnskab  
Stort overskud – se også regnskab.  

  
Spørgsmål til regnskabet.   
Ingen. 

  



o Afstemning om beretning og regnskab   
Begge godkendt.  

  
• Det kommende år.  

  
o Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsoversigt  

Lægges op til den nye bestyrelse.  
  

o Fremlæggelse af budgetforslag  
Jacob Kronow gennemgik budgetforslaget. 

   
o Indkomne forslag.   

Ingen indkomne forslag  
 

•   Afstemning om budgetforslag  
     Budgetforslaget godkendt.  

 
•  Fastlæggelse af kontingent.  

 Bestyrelsen foreslår uændret kontingent kr. 500 – godkendt. 
 

• Valg til bestyrelsen  
o Dennis Justesen 
o Peter Tagmos 
o Per Frimann 
o Nicki Ottevig 
o Súni Lamhauge 
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv snarest.  

 
• Andre valg:  

o Revisor og revisor suppleant (hvert år)  
Henrik Bülow Andersen valgt som revisor  
Thomas Rötzler Schmidt blev valgt som suppleant.  

o Web-master (hvert år) Robert Wandler blev genvalgt.  
  

• Eventuelt.   
Gerne flere sociale løb. 
Der efterlyses større arrangement fra trænere. 
Evt. ”gratis” test hos Hechmann som motivationsfaktor. 
Flere fælles mål – evt. tavlemøder om fælles mål. 
Tilmelding/framelding til træning. 
 
Grundlag for en ny bestyrelse at starte op på: 
- Træning 
- Træningsprogram 
- Arrangementer 
- Fælles deltagelse til løb 
- Nordboløbet 
- Fysioterapi 
- Løbetest 


