HG Atletik, Triatlon & Motion
Referat for
ordinær generalforsamling
Tirsdag den 21. februar 2017, kl. 19.30
Dagsorden for mødet:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Valg af 2 stemmetællere.
Formandens og Udvalgsformændenes beretning.
Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2016 og budget 2017 v/kasserer Steen
Egholm.
5. Indkomne forslag:
a. Bestyrelsen stiller forslag om en Frivillighedskoordinator, som medlem af
bestyrelsen og valg her af.
b. Forslag fra Kim Steen: At børn (under 15 år), der løber HGATM’s løb kun
skal betale halv pris.
6. Valg:
a. Valg af Næstformand – vælges for 2 år
Henrik Jørgensen ønsker ikke genvalg.
b. Valg af Kasserer – vælges for 1 år
Da Steen Egholm ønsker at træde tilbage, skal der vælges kasserer for 1 år.
Ole Hyldig foreslås som ny kasserer
c. Valg af Revisor – vælges for 2 år
Bent Nielsen ønsker ikke genvalg.
d. Valg af sekretær – vælges for 2 år
Susanne Lotze ønsker genvalg (hvis ikke en anden melder sig).
e. Valg af Seniorudvalgsformand – vælges for 1 år
Lars Auener ønsker genvalg.
f. Valg af Ungdomsudvalgsformand – vælges for 1 år
Lone Vielsøe-Nielsen ønsker ikke genvalg.
Der foreslås: Jakob Vielsøe-Nielsen.
g. Valg af Motionsudvalgsformand – vælges for 1 år
Monica Mikkelsen ønsker genvalg.
h. Valg af Triatlonudvalgsformand – vælges for 1 år
Anette Østerkjerhuus ønsker genvalg.
7. Eventuelt.
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Referat:
Formanden bød velkommen til mødet.
1. Kim Steen, blev valgt som dirigent.
Der deltog 33 i Generalforsamlingen, inklusive bestyrelsen.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indvarslet i aviserne (Næstved
Bladet og Sjællandske) fire uger før, samt ved opslag i klubben og dermed lovligt
indkaldt.
2. René og Stig, valgtes som stemmetællere og dirigenten gennemgik herefter dagsorden.
3. Formanden fremlagde sin beretning for året 2016 – denne er lagt på hjemmesiden og
bliver derfor ikke gengivet her. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til
beretningen.
Udvalgsformand Lars Auener for Atletik, fortalte i sin beretning, at Skole OL også i 2016,
var en kæmpe succes med over 500 deltagere. Beretningen her lægges også på
hjemmesiden. Der var ingen spørgsmål/ kommentarer.
Udvalgsformand Anette Østerkjerhuus, for Triatlon, fortalte sin beretning, også denne er
at finde på hjemmesiden. Hun nævnte bl.a. at for DM i tri for 2017, er planlægningen i
fuld gang.
Udvalgsformand Monica Mikkelsens beretning, for Motion, blev læst op af næstformand
Henrik Jørgensen, da Monica var forhindret i at deltage. Her vil beretningen også blive
lagt på hjemmesiden.
4. Regnskab 2016 og budget 2017, blev omdelt og derefter gennemgået af kasserer Steen
Egholm.
Regnskab 2016:
Vi kommer ud af året med et overskud på kr. 10.597,45.
Der var nogle spørgsmål til Regnskabet, som blev besvaret af Steen:
Er den hævelse af kontingentet, der blev vedtaget sidste år brugt til at hæve
lønningerne?
Kontingentstigningen skulle bruges til at styrke klubben og det menes at være tilfældet,
da det meste er brugt til at uddanne motionstrænerne.
Der var spørgsmål til revisorens bemærkning og her kunne Steen fortælle, at det drejer
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sig om, at det ikke altid er helt let, at få fat på bonnerne på de indkøbte ting.
Er det dyrt og hvad koster det at have Klubmodul/hjemmeside?
Det er en meget billig løsning. Det er købt for ca. 12.000-15.000 og koster nu et par
tusinde i licens.
Er der nogen form for lokaletilskud?
ja, det er trukket fra inden vi får regningen – tilskuddet er ca. 80%.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Budget 2017:
Steen gennemgik budgettet for 2017. Det er et forsigtigt bud, men Steen mener at det
meget godt ramt.
Der var følgende spørgsmål til budgettet:
Er der noget man skal være særlig opmærksom på?
Steen mener budgettet er et meget godt bud på 2017, hvis der ikke bruges
ekstraordinært på udgifter.
herefter blev budgettet for 2017, godkendt.
Bestyrelsen stiller forslag om en Frivillighedskoordinator, som medlem af bestyrelsen og valg her
af.
5. Bestyrelsen stiller forslag om en Frivillighedskoordinator, som medlem af bestyrelsen og
valg her af.
Annette fortalte hvad en frivillighedskoordinator er og at det er vigtigt for klubben at
have sådan en. Der var ikke nogen, der meldte sig til posten, men det blev enstemmigt
vedtaget at koordinatoren kan være medlem af bestyrelsen, så der er en post når
vedkomne er fundet. Bestyrelsen arbejder videre med at finde en person til posten.
Der var fra Kim Steen, fremsat forslag om: At børn (under 15 år), der løber HGATM’s løb
kun skal betale halv pris.
Der var lidt debat om der skulle stemmes om det og vedtage det på generalforsamlingen.
Man mente at bestyrelsen kunne fastsætte prisen. Ifølge kim Steen var det ikke
afgørende, at det blev vedtaget til generalforsamlingen og han trak herefter sit forslag.
Den generelle holdning var, at man overlod til Bestyrelsen, at arbejde videre med det.
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6. Valg:
a. Næstformand Henrik Jørgensen ønskede ikke genvalg. Der var ingen kandidater
og posten er hermed ikke besat.
b. Steen Egholm ønskede ikke genvalg. Ole Hyldig blev valgt som ny kasserer.
c. Bent Nielsen ønskede ikke genvalg. Jørgen Milling, blev valgt som Revisor.
d. Susanne Lotze, blev genvalgt som sekretær.
e. Lars Auener blev genvalgt som seniorudvalgsformand.
f. Lone Vielsøe-Nielsen ønskede ikke genvalg. Her blev hendes mand Jakob VielsøeNielsen valgt som ungdomsudvalgsformand.
g. Monica Mikkelsen blev valgt som motionsudvalgsformand.
h. Anette Østerkjerhuus blev valgt som triatlonudvalgsformand.
7. Under eventuelt:
Blev, der spurgt om ikke man kunne kommunikere ud, så medlemmerne kunne se
hvornår, der er møder og evt. også se dagsordenen. Der kan evt. bruges kalenderen.
Janne: Der mangler unge mennesker og en tanke er at man måske kunne gi noget rabat,
hvis de har studiekort. Bestyrelsen bedes arbejde med differentiering i forhold til unge.
Stig mente kontingentet skulle holdes i ro, da kassebeholdningen var ok.
Der kåres årets Frivillige: Der er 4 nominerede og alle 4 kåres som årets frivillige.
Det er:
Dorthe Hansen, Kirsten Gjedde, Janne Jensen og Rene Sørensen. De fik alle fire gode ord
med på vejen, blomster og andet.
Janne takkede for udnævnelsen og sagde at hun er ikke frivillig for anerkendelsen, men
det giver en energi og man få en masse igen. Janne foreslog at man måske kunne få en
ven, som man introducerede til, at være frivillig. Det var måske lettere, hvis man har
nogen at følge i starten.
Dernæst Takkede formanden dem, der har valgt at stoppe for deres indsats:
Henrik Jørgensen, Bent Nielsen, Steen Egholm og Lone Vielsøe-Nielsen. Også her var der
lidt gaver som tak.
Steen takkede alle dem han i årenes løb har arbejdet med og været sammen med. Steen
mente også at Kassererjobbet er i gode hænder hos Ole.
Dirigentet takkede for god ro og orden. Tak for i aften.

