Ekstraordinær Generalforsamling,
Torsdag 07.04.2022

Team Hechmann Sport
§ 8. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når mindst en fjerdedel af medlemmerne fremsætter begrundet ønske om
det, eller når bestyrelsen finder det nødvendigt. Her gælder samme betingelser som for ordinær
generalforsamling.

Referat
Generalforsamlingen afholdtes i Nordhallens mødelokale.
På baggrund af at samarbejdet omkring træningsprogrammer i TrainingPeaks med Claus Hechmann har taget
en drejning, som der ikke var kalkuleret med fra bestyrelsens side, var der behov for at få sendt nogle
ændringer omkring budgettet for den kommende sæson samt kontingent fra sæson 2023 til afstemning blandt
klubbens medlemmer.
Fremmødte medlemmer;
Robert Wandler (RW), Suní Lamhauge (SL), Martin Krüth (MK), Jesper Nielsen (JN), Sofia Dahl-Hansen (SH),
Rasmus Daugaard (RD), Hans-Peter Hansen (HH), Henrik Sall (HS)
Online: Henrik Bülow (HB), Morten Helmer (MH)
I referatet vil fremmødte medlemmer omtales ved initialer – ikke fremmødte nævnes ved navn

●
●

Valg af dirigent – RW blev valgt til at styre slagets gang.
Valg af referent – HS blev valgt.

Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling v. RW på vegne af bestyrelsen;
Efter generalforsamlingen ultimo januar, hvor der blev sammensat en ny bestyrelse for klubben, var den første
opgave at få clearet det fortsatte samarbejde med Claus Hechmann (fremover CH) omkring
træningsprogrammerne i Trainingpeaks og der var fra bestyrelsens side (også den afgående) en klar forventning
om at en sådan aftale var ren formalia.
Dog forholdt det sig ikke sådan; CH har været skuffet over den måde arbejdet omkring eliteløberne, der kom til
klubben i 2021, har været. - Dette skyldtes at dialogen fra klubbens side til CH primært har været via tidligere
formand, som har givet CH nogle tilkendegivelser, uden at have fuld opbakning fra bestyrelsen, hvorfor der er
opstået forvirring mellem CH, eliteløberne og THS’ bestyrelse. Dette har resulteret i at CH har stiftet en ny
klub/forening Hechmann Racing Club for eliteløbere, hvorfor disse har meldt sig ud af THS samtidig med at CH
ikke fornyer samarbejdet med THS for indeværende sæson, men tilbyder medlemskab i Hechmann Running.
Samtidig har bestyrelsen meddelt Carsten Nordbo at THS i indeværende sæson ikke kunne være sikre på at
stille med det ønskede antal frivillige til at varetage opgaven omkring Nordbo-Løbet, hvorfor dette løb ikke
længere figurerer i klubbens planlægning.
Se evt. mødeindkaldelse.

I forlængelse af RWs introduktion, gennemgår SL ændringerne i budgettet for indeværende sæson.
Afstemning:
Jævnfør Vedtægterne §7 stk 2 og stk 3 er alle fremmødte medlemmer af THS stemmeberettiget. Alle
stemmer vægter lige og relevante emner afgøres med flertal.
●
●

Kontingentændring for 2023 og frem; Forslag om at ændre beløb fra 500,- til 1200,- vedtages med
stemmerne 10-0.
Budgetændring for 2022; Forslaget omhandler blandt andet øgede udgifter ifbm Trainingpeaks godkendes ligeledes med stemmerne 10-0.

Drøftelser og emner til debat:
MH: Er der forhandlet mængderabat på “medlemskab” af Hechmann Running?
RW: CH har ikke været forhandlingsvillig på dette punkt.
MH: Hvilke overvejelser gjorde bestyrelsen omkring Nordbo-løbet? - kunne man have rakt ud til medlemmerne
mm.?
RW: I og med at CH trak stikket til Trainingpeaks og bestyrelsen pludselig stod i en situation hvor man
ikke vidste hvordan sæsonen så ud mht antal medlemmer og klubbens overlevelse i det hele taget,
traf bestyrelsen beslutningen om at afstå for afviklingen af løbet. Måske vi kan tilbyde vores hjælp
næste år.
Den generelle holdning blandt de fremmødte var at muligheden for indtægt ved afvikling af
Nordbo-løbet er slukket, da den forening der overtager opgaven næppe giver den fra sig igen.
MH: MH er ikke modstander af klubben er linket op til Trainingpeaks, men bruger det ikke selv. Skal man som
medlem af THS være linket op til Trainingpeaks eller kan klubben spare en udgift på de medlemmer der ikke
ønsker link til Hechmann Running?
HB: HB supplerer med en forhåbning om at CH måske kan se fornuft i at enkelte THS-medlemmer ikke
tilkøber Trainingpeaks-program - Men er der andre coaches eller principper1 man kan løbe efter?
HH: Kan vi gå til CH og foreslå en løsning om fx at inkorporere THS som underafdeling til HRC?
Den generelle holdning er at det nok ikke er en gangbar løsning (da den ligner løsningen for 2021),
men måske værd at overveje - det er i hvert fald en opgave for bestyrelsen den kommende sæson.
HS: Foreslår at der bruges penge på Saysky løbetøj til klubbens medlemmer og at der i det hele taget bruges
penge på og for klubbens medlemmer.
Der er i Holdsport pt 3 arrangementer; Agersø, Omø og Fyn. Derudover kan singletten fra 2021
(Newline/XL Byg) bruges i konkurrence sæsonen 2022 - men det ligger i overvejelsen at der købes
træningstøj (jakke eller vest).

1

Thomas Vidø (distancerunning.dk) Phil Maffetone osv. - henvisninger fra referentens side efterfølgende.

HH: Hvordan ser økonomien ud efter denne sæson - er der evt. til endnu en sæson med Hechmann Running,
hvis det bliver løsningen? - Klubben bruger i år en del ekstra penge på Trainingpeaks og mister omvendt noget
indtægt.
Udgifterne til Trainingpeaks stiger, men der er netop vedtaget at kontingentet er steget for nye
medlemmer pr. 01.04.2022 - dette udlignes. Dertil kommer at XL-Byg stadig står som sponsor ét år
endnu, dog skal det undersøges om sponsoratet frafalder såfremt klubben ændrer navn.
RW: Hvad skal klubben stå for fremover og hvad skal den tilbyde, hvor professionelt skal den drives?
fx. kan der kun “vindes” løb, hvis man løber i en DAF-registreret klub (dette er Hechmann Running
IKKE)
JN: Det er op til de enkelte medlemmer at se indad og finde ud af hvad de vil med “sit løb” - Hechmann
Running repræsenterer den typiske motionist , hvor THS pt står for Sub-elite løbere på Vestsjælland.
HH: Supplerer med at THS var/er den eneste seriøse klub på det vestlige Sjælland, hvorfor han meldte
sig ind i klubben i sin tid.
HB: Det bør undersøges om der foreligger krav om at alle medlemmer af THS skal linkes op til Trainingpeaks,
eller om det er et individuelt valg. - SH supplerer med spørgsmålet om hvad scenariet er hvis fx 50% ikke
tilkøber Hechmann Running medlemskab?
- Kan klubben teknisk set vælge blot at linke trænerne op til Trainingpeaks og så de forestår træningen
ud fra programmet.
Bestyrelsen har en stor opgave foran sig det kommende år og der foreslås et fremtidig møde hvor der kan
forelægges nogle forskellige scenarier, så det hele ikke skal besluttes på generalforsamlingen 2023.
-

JN: savner mere åbenhed fra bestyrelsen (refererer til en afsluttende kommentar på den ordinære
generalforsamling).
MH: supplerer med en opfordring til bestyrelsen om at være inddragende overfor medlemmerne og
mener at der ét sted, vistnok, hvor der står at referater fra bestyrelsesmøder skal være tilgængelige2
og foreslår bestyrelsen at dette kunne være en del af dét nyhedsbrev JN henviser til.

Således forstået/HS

2

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=referat+af+bestyrelsesm%C3%B8de - gælder
dette?

