HG Atletik, Triahlon & Motion
REFERAT
For ordinær generalforsamling
Tirsdag den 04. februar 2020, kl. 19.30
Formand Monica Mikkelsen bød velkommen til Generalforsamlingen.
1. Valg af dirigent.
Kim Steen er valg som dirigent.
Kim gennemgik, at der er indkaldt rettidigt. Det er der.
2. Valg af 2 stemmetællere.
Valgt er: Renè H- Sørensen og Allan Nielsen.
3. Formandens og Udvalgsformændenes beretning.
Beretningerne ligges på HAGTM’s hjemmeside, hvorfor de ikke gengives her.
Formand Monica Mikkelsen.
Lars Auener, Atletik, dækker både senior og junior.
Dorthe Hansen, Motion.
Christian Secher, Triathlon.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2019 og budget 2020 v/kasserer Ole Hyldig.
Regnskab 2019 og budget for 2020 er udsendt. Der ligger kopier på bordene.
Ole gennemgik regnskab og budget. Årets resultat på regnskabet er kr. 10.000. Der har
været mindre udgifter til Styrkerum og Træneruddannelse i årets løb. Regnskabet er
revideret og underskrevet af revisoren. Ingen spørgsmål til regnskab. Budgettet for 2020 er
meget lig år 2019. Der var et spørgsmål fra René vedr. stigning i kontingent. Det skal
komme fra medlemstilgang. Herefter blev regnskab 2019 og budget 2020 vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent.
Uændret kontingent blev godkendt.
6. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
7. Valg:
a. Valg af Formand – vælges for 2 år.
Monica Mikkelsen modtager genvalg.
Monica er genvalgt.
b. Valg af Næstformand – Vakant fra sidste valg.
Ingen valgt.
c. Valg af Revisor – vælges for 2 år.
Jørgen Milling modtager genvalg.
Jørgen er genvalgt.
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d. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 1 år.
Janne Jensen, modtager genvalg.
Janne er genvalgt.
e. Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år.
Henrik SFO valgt.
f. Valg af Seniorudvalgsformand – vælges for 1 år
Lars Auener ønsker ikke genvalg. Seniorudvalget foreslår Diana Holck.
Diana Holck er valgt.
g. Valg af Ungdomsudvalgsformand – vælges for 1 år
Jakob Vielsøe-Nielsen ønsker ikke genvalg. Ungdomsudvalget foreslår Jesper
Rasmussen.
Jesper Rasmussen er valgt.
h. Valg af Motionsudvalgsformand – vælges for 1 år
Dorthe Hansen modtager genvalg.
Dorthe er genvalgt.
i. Valg af Triatlonudvalgsformand – vælges for 1 år
Christian Secher modtager genvalg.
Christian er genvalgt.
8. Eventuelt.
René spurgte til hvad det nye år bringer i klubben af aktiviteter.
Dorthe fortalte at Skærtorsdagsløbet har jubilæum, 85 år. Der DGI Cross her den 23/02
2020. Der skal afholdes Aller Kvindeløb (Det tidligere Femina løb), den 12/05 2020. Der skal
bruges mange frivillige, da det er et stort løb. Der er familieTri med Herlufsholm i år.
Næstved stafetten skal afvikles og Kvindemilen har 5 års jubilæum.
G4 gruppens tur går i år til Finland.
Året frivillige:
Tri har valgt: Christian Schunck og Palle Hansen.
Atletik: Josefine, Sarah og Natali.
Motion: Peter Olsen og Nina Rasmussen.
Sidste år blev Leif Steen Petersen æresmedlem, men havde ikke fået nogen nål. Den
modtog han her til aften.
Tak til:
Monica takkede på bestyrelsens vegne Lars og Jakob for deres store indsats i klubben og
bestyrelsen.
Kim afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.
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