Referat af Generalforsamling i HMBK17 d.28/02-2017 kl. 19:00, afholdt i
”Borgerstuen” Hvalsø Hallerne.
Deltager:
Sune Orsholt, Kim Thrane, Henning Orsholt, Søren Egholm, Hans Sørensen, Flemming Larsen
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Kim Thrane
Referent: Søren Egholm
2. Formandens beretning:
• Henning Orsholt lavede en kort opsummering af Foreningens korte virke.
• Stiftende Generalforsamling afholdt d.24 januar 2017.
Foreningen er ikke godkendt endnu, men der er modtaget forhåndsgodkendelse fra
kommunen.
• Der er timefordelingsmøde d.29 marts 2017, officiel indbydelse er endnu ikke modtaget.
• Der er oprettet Facebook-gruppe ”Hvalsø Motions Badminton Klub 2017” her kan man
følge aktiviteter i klubben.
• Mailadresse til klubben hmbk17@gmail.com
• Der er 24 personer der har tilkendegivet, de vil være medlem af klubben.
3. Forelæggelse af det aflagte regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Der er ikke et regnskab til godkendelse, da foreningen er nyoprettet.
4. Behandling af indkomne forslag:
Der er modtaget følgende forslag:
• Det foreslås, at foreningen bliver medlem af DGI.
Som medlem af DGI er foreningen b.la. dækkes af div. Forsikringer,
arbejdsskadeforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring, psykologisk
krisehjælp, etc.
Godkendt
•

Det foreslås, at foreningen opretter en hjemmeside, som beskrevet i vedtægterne.
Godkendt

5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, samt fastlæggelse til
kontingentfastsættelse:
Henning Orsholt fremlagde budget, de vedlagte.
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:
Følgende blev valgt:
Sune Orsholt
Flemming Larsen
Søren Egholm
Henning Orsholt

Flemming Nør Pedersen (har tilkendegivet ønske om valg).
7. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og to menige
medlemmer:
Bestyrelsen konstituerer sig, ved efterfølgende bestyrelsesmøde.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
Følgende blev valgt:
Hans Sørensen
Per Christensen (har tilkendegivet ønske om valg)
9. Valg af to revisorer, samt en revisorsuppleant:
Følgende blev valgt:
Hans Sørensen
Kim Thrane
Suppleant, vælges efterfølgende.
10. Evt:
Der arbejdes på ”fri spil” i weekenden, hvor man bare møder op og nye konstellationer kan mødes
og få en gang hyggelig badminton.
Facebook-gruppen kan evt, bruges til ”mix” af nye konstellationer eller manglende spillere på en
givende dag.

