
Generalforsamling, Søndag 30.01.2022

Team Hechmann Sport

Referat

I dagens anledning stiller Georg Berg A/S lokaler til rådighed.

Jævnfør dagens program startede arrangementet, for de friske - der var 6, med en løbetur udover

Valdemarskilde og gennem Slagelse Lystskov retur til Georg Berg, en rolig tur på 18.5 kilometer.

Fremmødte deltagere;

Per Frimann (PF) Nicki Ottevig (NO) Jesper Nielsen (JN) Cenk Polat (CP) Kristian Humlegård (KH) Martin Krüth

(MK) Heidi Johnsen (HJ) Rasmus Daugaard (RD)

Suní Lamhauge (SL) Lars Hvidesten (LH) Henrik Bülow (HB)

Henrik Sall (HS)

Online: Robert Wandler (RW)

I referatet vil fremmødte medlemmer omtales ved initialer – ikke fremmødte nævnes ved navn

NB! Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt stemmeberettigede på

generalforsamlingen. - Ergo 8 personer ud af de 12 fremmødte.

● Valg af dirigent – PF blev valgt til at styre slagets gang.

● Valg af referent – HS blev valgt.

● Det forgangne år.

○ Formandens beretning.

NO startede års referatet med at gøre opmærksom på at 2021 har været endnu et år i epidemiens tegn - dét til

trods har klubben mærket stor medlemsfremgang og set mange nye ansigter og klubben har indgået en 3 årig

sponsoraftale med XL Byg - Grønvold og Schou.

På resultatsiden er der flere løbere der har sat THS på danmarkskortet;

DM10 Her vandt Klara Hansen sølv, hvor også Rune Bækgaard, Martin Egebjerg og Christian Okkels vandt sølv i

holdkonkurrencen.

DM Halvmarathon Her blev det til bronze til Rune Bækgaard og sølv til Rune Bækgaard, Martin Egebjerg og Chr.

Okkels.

I Age Group 30-34, Vandt Rune Bækgaard, Chr.Okkels og Kasper Hartlev guld

Age Group 40-44 vandt Jesper Andkjær sølv mens han, JN og Morten Helmer vandt guld for hold disciplinen.

DM Marathon

Her blev Martin Egebjerg danmarksmester på distancen, mens Kasper Hartlev snuppede bronzen i det samlede

felt og guldet i aldersklassen 30-34 år.



På holdsiden sørgede de 2 for guld til klubben i aldersklassen 30-34. I aldersklassen 40-44 vandt THS både guld

og sølv ved henholdsvis Jesper Andkjær og Jonas Ingvardsen. Og klubben hentede også guld i aldersklassen for

hold ved Jesper Andkjær, Jonas Ingvardsen og Jacob Raft.

Udover de mange flotte resultater ved forskellige DM, er der også løbet stærkt og sat pr andre steder; NO

fremhæver især CP for sit Amsterdam marathon i tiden 2’47”xx (Debut) og 10 km på 34 minutter samt JN for 35

minutter ligeledes på 10 km.

NO brugte det sidste taletid på at sige tak for samarbejdet med PF, som vælger at træde ud af bestyrelsen samt

forlade klubben, da han pt ikke føler at han har den fornødne tid og overskud til træning mm. - Dernæst

takkede NO af som formand efter han i november blev valgt til byrådet og derfor ikke har tid til

bestyrelsesarbejde i THS - han fortsætter dog som træner og medlem i klubben.

○ Fremlæggelse af regnskab.

SL gennemgik budgettet, der ikke vakte den store debat - det pudsige indfald var at der i indkomne

kontingenter var et skævt beløb xx.x88,-kr, hvilket skyldes et medlem bosiddende i England, havde betalt i £. SL

ville ikke sætte noget voldsomt i søen for de resterende 12 kroner.

Regnskabet er gennemset og kontrolleret af revisoren HB.

○ Både formandens beretning og klubbens regnskab blev godkendt af de fremmødte.

● Valg til bestyrelsen

Formand; NO havde som afgående formand allerede peget på HJ

Næstformand; PF forlader posten

menigt medlem; Jacob Raft genopstiller.

menigt medlem; med HJ som ny formand, blev denne plads ledig.

kasserer SL genopstiller.

Robert Wandler og RD blev valgt ind - bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.

● Valg til THS-Tri underafdeling.

3 medlemmer, hvor minimum én sidder i bestyrelsen.

Jacob Raft genopstiller, mens CP og RD er nyvalgte.

● Andre Valg

○ Revisor; (og suppleant)

HB genopstiller og blev valgt.

○ Webmaster;

RW genopstiller og blev valgt.

● Det kommende År

○ Sædvanligvis ligger fokus på DM10 og DM½ (CPH eller HCA).

CPH marathon, CPH Half, HCA Marathon (og ½) samt DGI Crossløb henover vinteren.

Klubbens træningsprogram i Trainingpeaks er som udgangspunkt målrettet mod Cph

Marathon og CPH half.

○ Derudover afventer bestyrelsen dialog med Carsten Nordbo, omkring klubbens rolle

ved Nordbo-løbet 2022



● Fremlæggelse af budgetforslag for 2022

○ Se bilag

Ved afholdelse af generalforsamlingen tæller Team Hechmann Sport 52 medlemmer.

Der er budgetteret med 35 medlemmer for 2022.

- Der budgetteres med indtægt kr 15.000,- for Nordbo-løbet.

- Der budgetteres ligeledes med stor udgift for løbsdeltagelse i de nævnte løb i

aktivitetsplanen 2022 (Det kommende år).

- Der budgetteres med stor udgift i forhold til medlemsarrangementer - en post der

har været lille i både ‘20 og ‘21, hvor Covid-19 har forhindret en del løb og andre

arrangementer, hvor det sociale, økonomisk, har været afholdt af klubben.

- Der stilles spørgsmål fra JN om prisen for TrainingPeaks holder - om den er

konfirmeret af Claus Hechmann.

På stående fod var det bestyrelsens forventning at prisen holder.

Budgetforslaget blev enstemmigt vedtaget.

○ Fastsættelse af kontingent.

- Bestyrelse foreslår at der fortsættes med 500 kr pr. kalenderår.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

● Indkomne forslag og eventuelt.

○ Forslag til vedtægtsændringer

- Bestyrelsen foreslår en tekst ændring af henholdsvis §4 stk.5 og § 11 stk.1, som

begge omhandler hvorledes klubben repræsenteres, når der stilles til start i Team

Hechmann Sport regi.

- Bestyrelsen foreslår en ændring i §7 stk.4 (Dagsorden for Ordinær

Generalforsamling) - således at punktet “Fastsættelse af kontingent” figurerer før

kommende aktiviteter og budgetforslag for det kommende år.

Begge vedtægtsændringer blev godkendt med stemmerne 13-0

- HS havde stillet forslag til §4 stk.2. Dette omhandler at klubben forpligter sig til at

arrangere 1-2 træningsture rundt i Danmark - mest for at komme væk fra de

sædvanlige ruter, men også for at skabe noget socialt på tværs af klubben.

Forslaget nedstemmes (1 for - 1 imod - 11 blank) af forskellige årsager. Men

den grundlæggende ide blev vel modtaget og bestyrelsen kan/vil arbejde videre og

eventuelt tilføje “træningstur” i aktivitetsoversigten.

- HS foreslår et nyt punkt under §4, hvor der, fx. på generalforsamlingen kåres “Årets

THS-løber” og “Årets THS kammerat” - Idéen er grundlæggende at skabe lidt

konkurrence, hvor alle er i betragtning til at vinde uanset AT.

Forslaget nedstemmes (1 for - 1 imod - 11 blank), men, som forslagsstiller

også pointerer, skal formatet gennemarbejdes inden det reelt skal eksekveres,

hvorfor forslaget er lagt op til bestyrelsen at bearbejde.

- HS foreslår endnu et nyt punkt under §4 - at bestyrelsen får handlefrihed til at

honorere flotte præstationer / resultater opnået i THS-regi.

Dette forslag vedtages med fuld opbakning fra de fremmødte.



○ Eventuelt

- JN spørger ind til hvad status er i klubben på trænere og uddannelse af disse.

pt tæller klubben følgende trænere; NO, RW, JN samt SL - SL er tilmeldt

træneruddannelse ved Claus Hechmann, der grundet covid-19 er udskudt.

- JN efterspørger, i form af sin funktion som træner, remedier til træning, kegler,

stiger, ringe mm.

Den nyvalgte bestyrelse er ikke afvisende for dette.

- JN ønsker at alle medlemmer får singlet, shorts og træningsjakke med tilskud af

klubben. Tænkt egenbetaling er 300 kr. - Ønsket er at vi fremstår ens når vi er ude og

repræsentere klubben.

- NO foreslår bestyrelsen at kigge på muligheden for kontingentfritagelse for trænere

samt bestyrelsesmedlemmer. - I andre sportsforeninger er det ikke unormalt. Dét

der taler imod, er at kontingent hos fx. SBI (Fodbold) og lignende foreninger er 3-4

gange større vores og trænerne i de foreninger selv planlægger træningen mm. - I

THS deltager trænerne typisk på lige fod med klubbens medlemmer og følger det

samme træningsprogram fra Trainingpeaks (dog står de for opvarmning og

teknikøvelser ud fra Claus Hechmanns træneruddannelse).

Som sædvanlig vis foregik generalforsamlingen med sunde debatter omkring hvor vi står som klub.

- Den nyvalgte formand valgte som afsluttende kommentar til både medlemmer og trænere, at alle kan

fremkomme med forslag og idéer til bestyrelsen i løbet af året og ikke kun på generalforsamlingen.

/Henrik Sall


