Referat af Generalforsamling i HMBK17 d.13/03-2018 kl. 19:30, afholdt i
”Borgerstuen” Hvalsø Hallerne.
Deltager:
Sune Orsholt, Kim Thrane, Henning Orsholt, Søren Egholm, Hans Sørensen, Flemming Larsen,
Henrik Friis, Flemming Nør Pedersen
1. Valg af dirigent og referent:
Dirigent: Kim Thrane
Referent: Søren Egholm
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning:
HMBK17 har nu eksisteret et år. Vi fik nogle rigtig gode tider tildelt ved timefordelingsmødet i
marts 2017. Vi har endda udvidet med et par baner pga. henvendelser fra nye medlemmer.
Bestyrelsen har ikke de store målsætninger vedr. arrangementer udover de ugentlige spilletider,
som jo foregår helt uden deltagelse af træner. Vi har derfor ingen ungdomsafdeling, men har til
gengæld dette første år haft tilbudt familiespil lørdag formiddag. Dette har dog ikke været den
store succes, så bestyrelsen vil meget gerne høre fra medlemmer, der har interesse i om tilbuddet
evt. skal fortsætte. Hvis der ikke er nok interesserede, vil vi give afkald på tiden.
Vi vil også gerne høre om der kunne være interesse i at købe et større parti badmintonbolde for
derved at kunne købe med rabat.
HMBK17 er medlem af DGI, men har udover bestyrelsesansvarsforsikringen ikke intentioner om
at drage nytte af tilbuddene den vej igennem. Vi er ligeledes med i PHI (Paraplyorganisation for
Hvalsø Idrætsliv) og LIU (Lejre IdrætsUnion). Slutteligt er vi repræsenteret i Brugerrådet for
Hvalsø Hallerne.
Vi har en hjemmeside: www.hmbk17.dk – hvor der er oplysninger om bestyrelsens
sammensætning, kontingenter samt info om aflysninger.
Løst og fast mellem medlemmerne og andre interesserede kan fortsat ske via Facebookgruppen:
Hvalsø Motions Badminton Klub 2017.
Beskeder til medlemmerne udsendes på mail. Klubbens mail: hmbk17@gmail.com
Jeg håber, at de kommende sæsoner forløber lige så godt som den første.
God Kamp!
Der var stor tilfredshed med de timer vi har fået tildelt, der var enighed om, at lørdagstimerne
ikke bliver brugt nok og vi derfor ikke ansøger om disse tider ved næste timefordelingsmøde.

3. Forelæggelse af det aflagte regnskab for det forløbne år til godkendelse:
Henning gennemgik omdelte regnskab.
Regnskabet er underskrevet af bestyrelse og revisor.
Godkendt
4. Behandling af indkomne forslag:
Der er modtaget følgende forslag:
• Bestyrelsen foreslår at bruge nogle af foreningens penge, til indkøb af bolde til
videresalg til medlemmer af foreningen. Ved større indkøb vil der formentlig kunne
opnås rabat, som vil komme foreningens medlemmer til gode.
Der var enighed om bestyrelsen arbejder videre med at undersøge ovenstående
mulighed.
Godkendt
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år, samt fastlæggelse til
kontingentfastsættelse:
Henning Orsholt gennemgik omdelte budget, der er ingen ændringer i kontingent, dog tilrettes
budgettet så der ikke er indtægt for lørdage jfr. pkt. 2.
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:
Søren Egholm
Henning Orsholt
Begge blev valgt
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
Følgende blev valgt:
Hans Sørensen
Per Christensen
Begge blev valgt
9. Valg af to revisorer, samt en revisorsuppleant:
Følgende blev valgt:
Hans Sørensen
Kim Thrane
Suppleant: Henrik Friis

10. Evt:
Alle var enige om, at foreningens første år har været en succes.
Opdatering af medlemslisten så det fremgår, hvem der gerne vil spille som afløser andre dage end
der hvor man selv har tid.
Generalforsamlingen sluttede kl. 20:15

