
Team Hechmann Sport
Generalforsamling d. 25. januar 2020
Referat

I dagens anledning stiller Fjerring A/S lokaler til rådighed.

Fremmødte deltagere;
Per Frimann (PF) Peter Tagmos (PT) Nicki Ottevig (NO)
Suní Lamhauge (SL) Dennis Justesen (DJ) Robert Wandler (RW)
Frank Jensen (FJ) Lars Hvidesten (LH) Jacob Raft (JR)
Morten Helmer (MH) Thomas Rötzler (TR) Jes Cortsen (JC)
Rikke Heinsen (RH) Michael Rasmussen (MR) Henrik Olsen (HO)
Henrik Sall (HS)
I referatet vil fremmødte medlemmer omtales ved initialer – ikke fremmødte nævnes ved navn.
 

NB! Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt stemmeberettigede på
generalforsamlingen. - Ergo 11 personer ud af de 16 fremmødte.

Dagsorden

• Valg af dirigent – JR blev valgt til at styre slagets gang.

• Valg af referent – HS blev valgt. 

• Det forgangne år.
◦ Formandens beretning.

▪ PF startede årsreferatet med at rose PT for afviklingen af årets Nordbo-løb, som
endnu engang satte deltagerrekord.

▪ Dernæst berettede PF om et, for klubbens medlemmer, fantastisk år med en masse
fornemme placeringer og personlige rekorder. I lokale løbe har THS markeret sig
med en del 1.,  2. og 3.pladser – Ved CPHhalf vandt klubben bronze for DMhold
(MH, TR og Jesper Rötzler) og ved DMmaraton løb RH med en flot 2.plads for
kvinder.
Klubbens  triatleter  har  også  markeret  sig  flot  med  en  del  2.pladser,  en  enkel
1.plads, samt en kvalifikation til VM i triatlon / Kona.

▪ Klubbens sponsor, Harboe, stopper samarbejdet, hvorfor THS i det kommende år
stiller på startstregen uden tryk på maven (medmindre der kommer en ny sponsor
ind fra sidelinien). Claus Hechmann er sat på sagen om at finde nyt klubtøj.

▪ THS har pt følgende trænere i folden; Jesper Nielsen, RW, DJ, NO, SL (TR).
▪ Klubture: Der vil i 2020 være sociale klubture og økonomisk tilskud i forbindelse

med DM10 (RoyalRun),  DM½ (CPHhalf)  samt H.C.Andersen (Odense)  hvor  der
både kan løbes  10,  ½ og  hel-maraton.  Derudover  ligger  DGI  Cross-serien som
sædvanlig i kalenderen.

▪ Fællestræning  –  tirsdag  fortsat  på  atletikbanen  ved  Nørrevangstorvet  og
derudover  prøves  det  at  strukturere  lørdagstræningen  ved  NO.  Derudover  vil
Claus  Hechmann  forestå  en  enkel  fælles  lørdagstræning,  hvor  de  “hurtigste”
(Sub50/10km) fra Hechmann Running opfordres til at deltage.

▪ Pt består klubben af 33 medlemmer



◦ Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
▪ SL gennemgik årsregnskabet. Et par enkelte punkter blev udpenslet; et 

minusbeløb på 500 ud for sponsorindtægter dækker over en “startgun” i 
forbindelse med Nordboløbet. Samtidig forklarede SL indtægten i forbindelse med 
afholdelse af Nordboløbet “kun” blev 15.000,- skyldes en aftale om et fast gebyr til 
THS for eksekveringen af løbet, hvor Carsten Nordbo også i 2019 donerede en del 
af overskuddet til Hjerteforeningen mm. - Klubben vil modtage 15.000,- fast 
uagtet deltagerantal.

◦ Afstemning om beretning og regnskab.
▪ Begge punkter blev  godkendt ved håndsopretning.

• Det kommende år
◦ Fremlæggelse af foreløbigt aktivitetsoversigt

▪ PF havde allerede i “Formandens Beretning” kigget lidt fremad og præsenteret de 
sociale arrangementer i forbindelse med løb; DM10 , CPHhalf og HCA.

◦ Fremlæggelse af budgetforslag
▪ Ligeså havde SL i forbindelse med årsregnskabet præsenteret 2 budgetforslag til 

2020. Der blev forelagt 2 forslag, fordi klubbens medlemmer har mulighed for at 
tilkøbe Stryd (Watt-træning) via Hechmann Sport, hvor klubben ville yde 
økonomisk tilskud ved minimum 10 medlemmer.. Dette forslag blev nedstemt, 
hvorfor budgetforslaget uden Stryd blev vedtaget 15-1.

◦ Indkomne forslag
▪ Ingen forslag fra medlemmer
▪ Den siddende bestyrelse har flere ændringsforslag til vedtægterne (Se 

ændringsforslag i indkaldelse til GF)
• Forslag 1 – Omhandler ønsket om at danne en underafdeling i THS for 

klubbens triatleter og en dertil del ændringer af formuleringen i klubbens 
vedtægter. Vedtaget med 13 stemmer for.

• Forslag 2 – Omhandler formuleringen omkring “krav” for være medlem og 
deltage i THS-regi. Der var en let debat omkring formulerinen heri. Dog 
vedtaget med 12 stemmer for.

• Forslag 3 – Omhandler Stryd, som omtalt i budgetforslaget. Nedstemmes 15-
1. NB! Der kan formentlig forhandles en god pris hjem via Claus Hechmann 
såfremt minimum 10 af klubbens medlemmer ønsker at træne med Stryd.

• Forslag 4 – Omhandler opkrævning af kontingent. - Vedtaget med 16 (?) 
stemmer.

• Forslag 5 – Omhandler begrebet om æresmedlemmers fri kontingent. Alle 
stemmer for at dette udgår af vedtægterne.

• Forslag 6 – Omhandler brugen af klubtøj til løb. Dette punkt nedstemtes på 
opfordring fra PF, idet formuleringen i ændringsforslaget er meget vag i 
forhold til at THS' triatleter ikke har klubtøj til cycling/svøm.

• Afstemning om budgetforslag
• Som før omtalt, blev budgetforslag 2 (uden udgifter til Stryd) vedtaget.



• Fastsættelse af kontingent
• Bestyrelsen foreslår at fastholde kontingentet på Dkr 500,- (Det er der 

kalkuleret med i budgettet) – Vedtages

• Valg til bestyrelsen
◦ Formand (lige år) – PF genopstiller og vælges.
◦ Næstformand (ulige hold) – PT ønsker at træde ud af bestyrelsen. NO vælges.
◦ Kasserer (Hvert år) – SL vælges påny.
◦ Menigt bestyrelsesmedlem – DJ modtog genvalg.
◦ Menigt bestyrelsesmedlem – Jesper Nielsen opstiller og vælges.

• Andre Valg;
◦ Revisor (hvert år) – Henrik Bülow genvælges
◦ Revisorsuppl. (Hvert år) – FJ genvælges.
◦ Webmaster (hvert år) – RW genvælges.

• Eventuelt
• DJ savner flere til fællestræning – især om tirsdagen. Der kan sagtens løbes 

separate programmer; opvarmning og afjog foregår fælles.
• NO foreslår et sommerafslutning, hvor familierne kan komme med på 

atletikbanen og mærke sammenholdet i klubben – med fællesspisning.
• Skal klubben have et sponsorudvalg – det kommende år ligger dette i 

bestyrelsesregi.
• Dét klubtøj der er på lager skal sælges, da det bare ligger – der foreslås et 

brandudsalg til favorable priser.

Generalforsamlingen forløb uden voldsomme uenigheder, dog med en sund debat omkring de
forskellige emner på dagsordenen her følger et kort uddrag af nogle af drøftelserne:

Nødvendigheden  af/behovet  for  en  sponsor.  Herom  kom  det  på  tale  at  singletten  ikke  skal
plastres til med firma-logoer (træningsjakken kan være et alternativ hertil). Hvad får en sponsor
ud af engagementet med THS? Et sponsorat bør indgås for et fastsat tidsrum. Klubbens regnskab
og budgetter tillader med fastlagte kontingent at der køres uden sponsorer, men kun i en kortere
årrække  –  derfor  bør  kontingentet  drøftes  fremover,  såfremt  der  ikke  findes  en  eller  flere
sponsorer.

I forbindelse med vedtægtsændringerne, Forslag 2, taltes der meget om signalværdien i forhold
til de tidsangivelser, der fra bestyrelsens side blev opstillet. 45 minutter synes langsomt i forhold
til vi er en klub bestående af SUPERmotionister og istedet bør der indføres krav om f.eks at ligge
blandt de X% hurtigste i sin klasse ved løb(Aldersdifferentiering).

Derudover konstateredes det at der ikke har været øget medlemstilgang pga “reklame” om at
THS  yder  økonomisk  støtte  i  forbindelse  med  løbsdeltagelse  og  et  billigt  kontingent.  Nye
medlemmer  lokkes  til  ved  lokale  løb,  hvor  man  taler  med  konkurrenter  og  andre  løbere.  

Tak for god ro, orden og tone i debatten.
/HS


