Team Hechmann Sport
referat af generalforsamling (GF) i Harboes lokaler
26. januar 2019
•

Dagsorden:
Valg af dirigent:
Frank Jensen blev foreslået og valgt.
Indkaldelsen til GF er sket rettidigt og efter forskrifterne.

•

Valg af referent:
Henrik Sall valgt til referent.
Jesper Nielsen valgt til stemmetæller; 13 deltagere – alle stemmeberettigede

•

Det forgangne år:
◦

Formandens beretning v. Per
▪
▪

▪

▪

▪
▪

◦

Formanden hæfter sig først og fremmest ved at bestyrelsen var ny og har måtte
lære ting og tilpasse sig løbende.
En stor bankbeholdning har kunne muliggøre en økonomisk støtte til klubbens
medlemmer i forbindelse med løb; Naturmaraton, DGI Cross-serien og ikke
mindst CPHhalf, hvor der også blev spillet på de sociale tangenter med hygge i
målområdet.
Nordboløbet 2018. Her oplevede vi deltagerrekord og ikke mindst Peter Tagmos
fortjener stor kredit for sit tætte samarbejde med Carsten Nordbo, som ellers
var en anelse skeptisk i forhold til en ny, uerfaren bestyrelse/løbsansvarlig.
Messengertråde/n i forbindelse med træning fungerer fint og der oprettes
separate chat-tråde op til de forskellige løb, hvor de, der deltager, selv kan
planlægge og aftale nærmere omkring eventet.
Trænersituationen pt; Jesper Nielsen, Dennis Justesen og Robert Wandler.
Thomas Røtzler har meldt fra grundet tidsmangel.
Resultater og PR's. En 3. og 4. plads ved DM halvmaraton for klubhold
(AgeGroup) og ellers ikke det store overblik over hvem der har løbet Prs; men
ingen nævnt – ingen glemt ;-)

Gennemgang af årsregnskab v. Suní
▪

Bestyrelsen overtog i 2018 en stor kassebeholdning samt et budget, de ikke
havde i sinde at overholde. Bestyrelsen mener at de mange midler skal komme
klubbens medlemmer til gode og har derfor brugt mere på løbsarrangementer
end det budgetterede (se formandens beretning) – samtidig er indkomsten på
kontingent lavere end det budgetterede.
Suní fremhævede at den store forskel i indtægten for Nordbo-løbet 2017 contra
2018 skyldes at i '17 har man ikke fratrukket omkostningerne i forbindelse med
løbet (tidstagning mm.), hvorfor der også på denne post kan registreres en stor
difference.

Både formandens beretning og regnskabet godkendes med stemmerne 13-0
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◦

Det kommende år:
▪

Aktivitetsoversigt
• Nike Testløb (3.feb – 17.mar – 14.apr)
• CPH Maraton (19.maj)
• CPHhalf (15.sep)
• DGI Cross-serie 19/20

Pt står DM10 til d. 10.juni – når der kommer noget officielt fra DAF ud om dette, vil
dette løb også være en del af klubbens aktiviteter.
NB! Nike testløb starter allerede 3/2, så hvis nogen har disse løb i tankerne skal der
meldes til Suní ASAP, så han kan få tilmeldt.
◦

Budgetforslag 2019:

Suní fremlagde det kommende års budgetforslag, hvor
medlemsdeltagelse ved løb er stor (qua bestyrelsens ønske).
◦

især

posten

til

Indkomne forslag:
▪

Forslag til vedtægtsændringer:
I bestræbelserne på at skaffe nye, motiverede/dedikerede medlemmer er der i
bestyrelsen et ønske om, også at lade du – og triatlon indgå som en del af
klubbens tilbud. Dette kræver dog en ændring i teksten omkring klubbens
formål.
Det foreslåede blev nedstemt idet 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede skal
stemme for. 7 for – 3 blank – 3 imod.
NB! Det var selve det foreslåede udkast til tekst i forhold til hvad vi som klub og
trænere kan tilbyde der blev nedstemt. Derfor anbefaledes det fra flere sider at
bestyrelsen arbejder videre i denne retning i det kommende år og at der enten
indkaldes til ekstraordinær GF eller at foreslaget præsenteres på ny ved GF'20.

▪

◦

Forslag til vedtægtsændringer:
Det fremgår af klubbens vedtægter at ved klubbens eventuelle eksistensophør,
overgår klubbens midler til en lignende lokal forening. Bestyrelsen ønsker at
øremærke disse midler til et godt formål og foreslog ”Julemærkehjemmet
Skælskør” - dette blev godkendt med stemmerne 13-0.

Afstemning om budgetforslag:
Budgettet godkendt; 12 for – 1 blank (telefonsamtale) – 0 imod.

◦

Fastsættelse af kontingent 2019:

◦

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent; 500,- Dkr.
Vedtaget med stemmerne 13-0.
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◦

Valg til bestyrelsen:
▪
▪
▪
▪
▪

◦

/henriksall

ikke på valg
genvalgt
genvalgt
genvalgt
genvalgt

Andre Valg:
▪
▪
▪

◦

F. Per Frimann
NF Peter Tagmos
Kasserer Suní Lamhauge
MB Dennis Justesen
MB Nicki Ottevig

Revisor Henrik Bülow
Revisorsuppl. Frank Jensen
Webmaster Robert Wandler

genvalgt in absentia
valgt
genvalgt

Eventuelt:
▪

Hieraki:
Der har førhen været en ”bonus” i form af gratis test mm. For at ligge i elite /
sub-elite grupperne. Dette hierarki bør genindføres og fremgå af hjemmesiden,
således at vi på den led også kan tillokke nye dedikerede medlemmer og ikke
”bare” er en motionsforening.

▪

Træningstidspunktet om tirsdagen fastholdes i 2019 (kommunen tildeler).
Derudover nævnes det/opfordres til at klubben SKAL oplyse på f.eks. Facebook
hvis tirsdagens træning ændres, idet mulige medlemmer måske møder op ved
stadion for at prøve at deltage.

▪

Nye medlemmer:
På GF var der en god og sund debat omkring klubbens fremtid og hvad der skal
gøres for at tiltrække nye medlemmer. Vi talte om at klubben har et ry for at
være ”de hurtige” og dette måske afskrækker folk fra at komme til os. Vi skal
have dræbt den myte, uden at gå på kompromis med hvilke medlemmer vi
ønsker at tiltrække. Derfor skal vi som klub være bedre til at annoncere med
hvad du får for dit medlemskab (500,-); rabat på test, TP-træning,
motiverende
trænere
og
passionerede
medløbere.
Det blev foreslået at annoncere med artikler el. rubrikker i trykte medier også.
Vi skal IKKE sælge et medlemskab på gratis deltagelse ved de fastlagte
løb.
Vi har muligheden for at løbe med hos HechmannRunning til halv pris – dette
betyder at vi IKKE skal gå på rovfiskeri i Claus' forretning og trække de hurtigste
fra HR, da der kan opstå en konflikt dér i forhold til de fordele vi har som klub
hos Hechmann Sport (butikken).

