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HLIF INFO
Referat fra generalforsamlingen
den 5. oktober 2016

Dirigent: Kim Petersen
Antal fremmødte: 19 pers.
Generalforsamlingen er godkendt som rettidigt varslet, bl.a. ved invitation via Conventus til alle
medlemmer, annonce i lokalavisen, på Facebook og på vores hjemmeside www.hlif.dk
Formandens beretning ved Paw Karlsen.
”Velkommen alle fremmødte.Tusind tak til jer der har valgt, at bruge et par timer, denne onsdag
aften, i selskab med os. Det kan meget kort siges, at det har været et turbulent år..., men før jeg
kommer ind på det, vil jeg gerne takke alle vores frivillige, der ugentligt ligger mange kræfter i, for
at vores idrætsforening er et rart sted at være.
Med et underskud på knap 100.000 kr ved sidste år’s generalforsamling, har det været et naturlig
ekstra fokus på klubbens økonomi, og vi kommer desværre heller ikke i år ud med et plus. Hvilket
er meget beklageligt, vi er i gang med nye tiltag, som vil genoptages i den nye bestyrelse.
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Info fra afdelingerne
Badminton: Da der ikke har været nok børn, et minimum på 8 deltagere er dette blevet nedlagt
dette gælder også bordtennis. Badmintonafdelingen tilbyder kun motionsbadminton som det ser
ud nu.
Fodbold har fået nyt udvalg og det er super positivt, velkommen til dem. Herreseniorholdene kunne
ikke samle nok medlemmer og har derfor valgt at trække både serie 3 og 4 ud af turneringen, det
kan vi kun beklage, men håber at der inden for rum tid igen spilles seniorbold i fodboldafdelingen,
pt. forsøges der med fodbold for både damer og herrer. En stor tak skal også lyde til vores nye
kiosk “bestyrer” i klubhuset.
Håndbold, her går det knap så godt - der er INGEN ungdomshold, overhovedet, der har simpelthen ikke været nok medlemmer på de enkelte hold. Men lidt lys i tunnelen er der, da vi har fået et
damehold igang og herreholdet er også godt kørende.
Gymnastik, her går det godt. Samtidig er der masser af energi og gejst fra vores formand i gymnastikafdelingen, hvilket bliver pris sat.
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Vores bogholder Kirsten Edelgaard har valgt at træde af, hun er desværre forhindret i at deltage i
aften, men hun skal selvfølgelig have en stor tak for hendes virke i HLIF gennem 12 år.
Yderligere har vi 2 bestyrelsesmedlemmer Marianne og Pernille der ikke har valgt at genopstille.
Og en tredje Carsten, der hellere vil fokusere som webskribent, dog i Hlif regi, og derfor ligeledes
ønsker at udtræde af bestyrelsen. Det bevirker endnu engang en stor udskiftning, hvilket er meget
beklageligt, men tak til jer alle for en stor indsats for vores børn og unge.”

Regnskab 2015-16:
HLIF står med et minus på 73.504,81kr. Der er tilføjet en note fra bestyrelsen.
Noten vedr. regnskab for fodboldfest / fodbolddag hvilket har genereret et betydeligt underskud - og det har ikke været
muligt efterfølgende at udrede hvor pengene var blevet af. Der manglede både varelager og kontanter. DGI juridisk
afdeling har været med til at udfærdige noten, som kan ses i vores regnskab.
Yderligere spørgsmål blev der redegjort for, b.la. ”Hvorfor der var brugt så mange penge til trænere i ungdomsafdelingerne håndbold og fodbold”? Svaret var at der var indlagt udgifter på 26.500 kr. på vask som er fordelt på både senior
og ungdom, hvilket påvirker resultatet. Der blev fremlagt nye tiltag for fremtidige nødvendige instanser og besparelser.
Efterfølgende blev regnskabet godkendt.
Kontingent:
Indkomne kontingent ændring til stigning: Håndbold u/6-12-14 stiger med 50kr. Krolf stiger til 200kr. Dette blev vedtaget.
Lovforslag:
”Bestyrelsen går fra 5 til 3 medlemmer (lovpligtig formand, næstformand og kassere)”
- Begrundelse herfor: Det har og er en kamp at få alle 5 pladser besat, der skal være en lyst og en vilje til at arbejde
med ledelse og ikke drift, da denne hører til under udvalgene. Bestyrelsen vil forsat arbejde med at få udvalg i alle
afdelinger, b.la. med stører krav til forældrene.
Efterfølgende blev der skriftligt afstemt, med ja eller nej til lovforslaget: Forslaget blev vedtaget med 11 ja og 8 nej
Lovændringer:
§8: Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 medlemmer er tilstede, heriblandt formanden eller næstformanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§11: Bestyrelsen skal bestå af 3 medlemmer og konstituerer sig selv.
§I2: I lige år vælges 2 medlemmer, og i ulige år vælges 1 medlem. Hvert år vælges 2 suppleanter. Hvis formand eller
kasserer nedlægger deres mandat i utide, eller mere end 1 medlem forlader bestyrelsen i utide, skal der indkaldes til
ekstraordinær generalforsamling (§20).
Valg til bestyrelsen:
Paw pegede på Dorthe Lassen, som takkede nej. Line pegede på Ib Ørnskov, som takkede ja!
Paw Karlsen, Kim Andersen og Ib Ørnskov er valgt til ny bestyrelse i HLIF.
Valg af 2 suppleanter:
1. suppleant: Michael Lanther - 2. suppleant: Marius Thordal Nielsen.
Bilagskontrollanter:
Dorthe Lassen og Mariane Helbo
Valg til Laurbjerghallens repræsentantskab:
Carsten Møller
Eventuelt:
Her kan alt diskuteres, men intet vedtages. Medlemmerne kan ikke forpligtes på noget, de ikke har haft mulighed for
at overveje.
• Forslag til ændring af procedure for tøjindkøb ved Sportmaster for trænere.
• Ide til at oprette en køb og salg på hjemmesiden.
• Forslag til at honorering frafalder til gengæld for mulighed for tøjindkøb.
• Der er problematik omkring betaling til udendørs fodbold- kan dette ændres ?
• Brug Facebook Fanside til køb og salg.
• Spørgsmål til bankospillets fortsættelse, dette fortsætter ikke i HLIF regi, grundet høj husleje.
• Forslag om at genoptage julebanko.

