Referat af Generalforsamling i HMBK17 d.15/03-2022 kl. 19:00, afholdt i
”Multisal 1” Hvalsø Hallerne.
Deltager:
Kim Thrane, Henning Orsholt, Søren Egholm, Hans Sørensen, Flemming Larsen, Per Christensen,
Flemming Nør, Marianne Munch
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Kim Thrane
Referent: Søren Egholm
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt m.h.t. lovligt varsel.
2. Formandens beretning:
Vi har nu rundet et medlemstal på 80 spillere her i slutningen af foreningens
5. leveår. (Ved årsskiftet er vi dog registreret med 68 personer).
Vores økonomi er sund, og selvom kontingentet er på et fornuftigt niveau, så
har vi igen i år støttet en forening i Hvalsø med et beløb til ungdomsarbejdet.
I 2021 ydede vi en donation til Hvalsø Skytteforening på 2500 kr. til en
ungdomsriffel.
(Skytteforeningen betalte selv de manglende 2500 kr.)
Bestyrelsen vil gerne fortsætte denne tradition og vil derfor bede om tilbagemeldinger med forslag
til værdigt trængende – hvad enten det er til ungdommen i kommunen eller fx til en ikke-politisk
velgørende forening.
Vi blev ved timefordelingsmødet i foråret 2021 tildelt 16 baner, men har i sæsonens løb udvidet,
idet vi kunne konstatere, at der var haltider, som ikke blev brugt. Vi har haft spillere tirsdag 20-21,
onsdag 18-20, torsdag 18-20 samt søndag 10-11. I alt 25 baner.
Fornyelig har vi været til timefordelingsmøde vedr. næste sæson 2022-2023.
Vi har ikke fået de samme tider, men hvis ikke der fremkommer haltids-ønsker fra evt. nye
foreninger gælder flg. tider for os næste sæson: onsdag 18-21.30, torsdag 19-20, fredag 16.30-19
samt søndag 10-11. I alt mulighed for 33 baner.
Fristen for nye foreninger til at afgive haltids-ønsker er 31.3. Herefter vil vi i bestyrelsen skrive ud
til jer alle og bede jer angive jeres ønsker og muligheder for at spille. Tiderne bliver så fordelt, så
flest muligt bliver tilfredse og kan spille. Vi vil i den forbindelse huske alle på vigtigheden af at
vores tider bliver brugt. Der bliver lavet statistik over, om foreningerne bruger de haltider, de er
blevet tildelt, og det kan få konsekvenser, hvis hallen står mere eller mindre tom.
Kontakt gerne formanden eller kassereren for at blive bruger af messenger-gruppen HMBK17, hvor
man kan hjælpe hinanden med at afløse på holdene.
Besøg også gerne hjemmesiden, www.HMBK17.dk – og se diverse informationer.

Der kan desuden kommunikeres lidt mere løst på facebookgruppen,
HvalsøMotionsBadmintonKlub2017
Slutteligt vil jeg gerne takke alle for at støtte op om og arbejde for HMBK17.
På bestyrelsens vegne, Flemming

3. Forelæggelse af det aflagte regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Henning gennemgik regnskabet.
Regnskabet er underskrevet af bestyrelse og revisor.
Godkendt
4. Behandling af indkomne forslag:
Bestyrelsens forslag til den ordinære generalforsamling 2022.
Det blev vedtaget på generalforsamlingen i 2020 efter forslag fra bestyrelse, at denne kunne tildele
kr. 2000 pr år, til ungdommen i en forening i Lejre Kommune. På trods af dette, er formuen fortsat
stigende i foreningen. Med det forventede overskud på kr. 5000 for den kommende sæson (2022),
vil HMBK17 have aktiver på ca. kr. 25.000 ved årets afslutning. Det er ikke i foreningens agt at
samle formue, hvorfor bestyrelsen foreslår, at der, ud over de i forvejen afsatte kr. 2000 pr. år, årligt
kan udloddes 20 % af det foregående års aktiver, til en eller anden form for sportsaktivitet i Lejre
Kommune, som primært er til gavn for ungdomsarbejde, eller til et almennyttigt ikke politisk
formål. Som eksempler på aktivitet kan tænkes på rekvisitter til en forening, udendørs aktivitet i
form af et bordtennisbord etc. Som almennyttet formål kan tænkes på Læger uden Grænser,
Børnecancerfonden etc. Det er bestyrelse der administrer beløbet, men meget gerne med input fra
medlemmerne
Vedtaget
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, samt fastlæggelse til
kontingentfastsættelse:
Henning Orsholt gennemgik budgettet, ingen kommentarer.
Godkendt
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelse består af fem medlemmer. To
bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år. 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år:
På valg:
Henning Orsholt
Søren Egholm
Alle blev genvalgt.
7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og to menige
medlemmer:
Formand: Flemming Larsen
Næstformand: Søren Egholm
Kasserer: Henning Orsholt
Menige medlemmer: Sune Orsholt og Flemming Nør Pedersen

8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

På valg:
Hans Sørensen
Per Christensen
Begge blev genvalgt

9. Valg af to revisorer, samt en revisorsuppleant:
På valg:
Hans Sørensen
Kim Thrane
Suppleant: Henrik Friis
Alle blev genvalgt.
10. Evt:
Hans spurgte ind til manglende rengøring af hallerne, Flemming oplyste der er fokus på dette
problem fra Kommunens side.
Forskellige forslag til donation se pkt.5 blev foreslået, Bestyrelsen arbejder videre med mulige
kandidater.
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