Team Hechmann Sport
Referat af Generalforsamling afholdt d. 2021‐01‐30.
Generalforsamlingen blev grundet Covid‐19 afholdt virtuelt via Teams.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
•

Valg af dirigent for generalforsamlingen.
Per Frimann blev valgt

•

Valg af referent
Frank Jensen blev valgt

•

Det forgangne år.

•

o

Formandens beretning
Grundet den nuværende situation med Covid‐19, forsamlingsforbud m.m. var det et
meget stille år.
THS deltog med stor succes i årets få arrangementer/løb.
Tilmelding til træning via Holdsport

o

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Kassereren gennemgik det reviderede regnskab. Med den nuværende situation ikke
de store indtægter/udgifter – se vedhæftet.
Indtægter:
17.080,‐
Udgifter:
25.261,‐
Årets resultat: ‐ 8.181,‐
Indestående i Sydbank: 112.987,‐

o

Afstemning om beretning og regnskab
Beretningen og regnskabet blev enstemmigt godkendt

Det kommende år.
o

Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsoversigt.
Grundet den nuværende situation blev en forsigtig aktivitetsoversigt fremlagt med
håb om, at vi snart igen kan mødes til flere løb og arrangementer.
DM10
DM ½ maraton
DM maraton
DGI vintercross

o

Fremlæggelse af budgetforslag.
Kassereren gennemgik budgetforslaget – se vedlagt.
Der er i forslaget budgetteret med et loft på kr. 20.000,‐ til stævnetilskud
Budgetteret resultat ‐19.800,‐

o

Indkomne forslag.
Ingen

•

Afstemning om budgetforslag
Budgetforslaget blev enstemmigt godkendt

•

Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag til uændret kontingent på kr. 500,‐ blev enstemmigt vedtaget
•

Valg til bestyrelsen
o
o

o
o
o
o

Formand (lige år) Per Frimann genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Nicki Ottevig
Nicki Ottevig blev valgt til ny formand
Næstformand (ulige år) Nicki Ottevig genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Per
Frimann
Per Frimann blev valgt til ny næstformand
Kasserer (hvert år) Súni Lamhauge – genopstiller
Súni Lamhauge blev genvalgt
Op til 2 menige bestyrelsesmedlemmer
Jesper Nielsen genopstiller (Jesper valgte at trække sig i ”ellevte” time)
Heidi Johnsen blev valgt som menigt bestyrelsesmedlem
Dennis Justesen genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslå Jacob Raft
Jacob Raft blev valgt som menigt bestyrelsesmedlem
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for den store indsats og
arrangement

•

Andre valg:
o

o

•

Revisor og revisor suppleant (hvert år) Henrik Bülow Andersen – genopstiller
Henrik Bülow Andersen blev genvalgt som revisor
Frank Jensen blev genvalgt som suppleant
Web‐master (hvert år) Robert Wandler – genopstiller
Robert Wandler blev genvalgt

Eventuelt
o

Claus Hechmann orienterede om HMRC endeligt (intet økonomisk fundament) og i
den forbindelse ønske om deres indlemmelse i THS.
Løberne skulle indmeldes i THS på lige fod med de eksisterende medlemmer.
New Line skulle stå som sponsor for de ca. 10 eliteløberne.
Som udgangspunkt koster det ”kun” THS et gebyr ifm. landsholdsudtagelse, kr.
2.500,‐ pr. udtagelse. CH oplyste at beløbet i 2019 var kr. 5.000,‐
Der var stor enighed om, at den nye bestyrelse undersøger/arbejder videre med
ovenstående og indkalder til orienterende møde.
Såfremt ovenstående vurderes positivt, kræver det vedtægtsændringer,
budgetændringer m.m.

