Referat for generalforsamlingen i HOIF
onsdag d. 26. august 2020 kl. 19.00
1. Valg af dirigent
Bjarne Bang valgt som dirigent
2. Formandens beretning
Se vedhæftede dokument
3. Beretninger fra udvalg

Tennis: Godt i gang med sæsonen, har selv ordnet baner, holder udgiften nede. Har
fællestræninger, hvor man bare kan droppe ind. Ønsker flere ungdomsspiller, men det er
svært at finde trænere.
Ældre gymnastik: Der er et nyt udvalg, og der er fin tilslutning
Håndbold: Det bliver en lidt presset sæson, dameholdet er reduceret med 30 %, U 16 bliver
ikke til noget, fordi der er en del spillere, der er på efterskole. De mangler trænere til U 11
drenge.
Badminton: De er i gang og baneudlejning er på samme niveau som sidste år. Det er fortsat
ingen ungdomsafdeling.
Bordtennis: Spiller to gange om ugen i gymnastiksalen og er ca. 18 spillere.
Fodbold: Det går godt, men det er svært at samle nok spillere til hold, når de begynder at
spile 11 mands fodbold. Goal Station fungerer rigtig godt, og den bliver flittigt brugt.
Gymnastik: Der har været stor tilslutning, og der er mange gode trænere. Der kommer
mange børn fra omegnen. De ønsker sig en springgrav.
Kroket: Der har været den samme lille flok, som der plejer at spille.
Petanque: Der har været fin tilslutning i 2019, men ikke helt så mange i 2020
Svømning: 2019 har været en fin sæson med mange tilmeldte på holdene. Der bliver ikke
svømning før 2021, fordi svømmehallen er i gang med at blive renoveret (det varme bassin
er dog åben for babysvømning).
4. Fremlæggelse af regnskab, for det forløbne år, til godkendelse samt budget for det kommende år
Regnskab og budget er godkendt (se vedhæftede dokument)
5. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsen foreslår, at vi sletter følgende afsnit fra § 7 markeret med fed.

“Foreningen tegnes af bestyrelsens formand – eller i dennes fravær af næstformanden –
sammen med et bestyrelsesmedlem. I forbindelse med køb, salg, pantsætning af ejendom,
lån eller udlån, tegnes af den samlede bestyrelse.
Kassereren har dispositionsret over beløb på op til kr. 20.000,00, undtaget dog
månedlige overførsler vedr. halleje. Ved udbetaling af beløb over denne størrelse, skal
der disponeres sammen med mindst èt andet bestyrelsesmedlem. En person fra
bestyrelsen skal have kontoklik på foreningens konti. Formanden og et

bestyrelsesmedlem kan i forening disponere over beløb, på op til kr. 20.000 på
foreningens konti.
Forslaget blev vedtaget.
6. Valg af bestyrelse:
Jf. § 6 består foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer samt 2 suppleanter.
Valg af 3 medlemmer på lige årstal og valg af 2 medlemmer på ulige årstal. Der skal i 2019 vælges 4
medlemmer til bestyrelsen.
Peter Gordon, på valg, ønsker ikke genvalg
Birte Gerber, på valg, ønsker ikke genvalg
Heidi Zülau, på valg, ønsker ikke genvalg
Hans Riis, ikke på valg
Vakant, på valg
Valgt til bestyrelsen
Ole Peter Jacobsen
Karin Daugaard

Anette Hviid (kasserer)
Bestyrelsen fik fuldmagt til selv at vælge et bestyrelsesmedlem til den ledige plads, der ikke
blev besat til generalforsamlingen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter generalforsamlingen.

7. Valg af 2 suppleanter
Anna Christensen, på valg – Anne Christensen er genvalgt
Vakant, på valg

Bestyrelsen fik fuldmagt til selv at vælge en suppleant til den ledige plads, der ikke blev
besat på bestyrelsesmødet.
8. Valg af revisorer
Der er to revisorer. Revisorerne vælges for to år ad gangen.
Jon Jensen, ikke på valg (valgt 2017).
Kaj Busgaard, på valg (valgt 2018) Kaj Busgaard genvalgt
9. Valg af 1 revisorsuppleant
Der skal vælges 1 revisorsuppleant for 1 år

Birte Gerber er valgt som suppleant
10. Eventuelt
Efter efterårsferien starter FED fredag, som er et tilbud om at dyrke motion sammen. DGI kommer
ud med inspiration til fodboldfitness, basketfitness, håndboldfitness, og vi håber, at det er et
initiativ, som byen og medlemmerne vil bakke op. Nærmere information følger.
Bestyrelsen arbejder på at blive en del af fripasordningen, så økonomisk trængte familier kan få
mulighed for økonomisk hjælp til at betale kontingent.

