Referat af ordinær generalforsamling i HØST IF
tirsdag den 18. februar 2020

Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Ole Juul blev valgt som dirigent.
Vagn Salling Poulsen som referent,
Efter aftale laves beslutningsreferat.
Alle aktivitetsformænd bedes sørge for, at deres skriftlige beretning sendes til Claus.
Stemmetællere vælges hvis der bliver behov.
Ole konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig varslet.

Aflæggelse af bestyrelsens beretning
Claus fremlagde bestyrelsens beretning. Den fulde beretning findes på hjemmesiden.
Ole Juul spurgte hvor mange, der deltager i Lars’ nye torsdags aktivitet, pensionistklubben, som
udfører diverse løse opgaver omkring foreningen, som ingen andre gør.
Lars svarede, der er 4 for tiden.
Ole Juul spurgte til planer for årets Høstival.
Claus oplyste, at det er under forberedelse.
Beretningen enstemmigt godkendt.

Aktivitetsudvalgenes beretninger.
De tilstedeværende aktivitetsformænd aflagde beretning.
Beretningerne findes på hjemmesiden.
Der var enkelte spørgsmål og kommentarer undervejs
Badminton:
Gert oplyste, han gerne vil slutte som formand. Badminton finder en afløser, og meddeler
bestyrelsen navn på den nye formand.
Gymnastik:
Gunvor nævnte at dørtrin mellem hal og opbevaringsrum giver anledning til ekstra slid og skader
på redskaber ved transport.
Bestyrelsen undersøger muligheder for at gøre noget ved det.

Gymnastik afd. har lavet en folder for hjælpetrænere og forældre. Den indeholder en masse nyttig
info, som også kunne være interessant for andre afdelinger, evt. med nogle justeringer for at
tilpasse en specifik afdeling.
Den lægges på hjemmesiden, så kan de enkelte udvalg vurdere om den er “værd at låne” noget
fra.

Løb:
Lars informerede om, at der er sponsorløb i Hadsten d. 23. august. HØST er/bliver inviteret til at
deltage.
Claus arrangerer tilmelding.

Alle beretninger blev enstemmigt godkendt

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Sis fremlagde det reviderede regnskab. Der er nogle uhensigtsmæssige kontosammenhænge,
som dels giver anledning til fejlposteringer, og dels kan vildlede omkring hvad pengene bruges til.
Sis nævnte det er uheldigt at der bruges ca. 12000 kr. til bøder i fodboldafdelingen. Lars
protesterede kraftigt mod dette, og påstod de fleste af pengene er brugt til andre formål.
(Senere har Lars undersøgt sagen, og fundet at ca. 2300 kr. er bøder, resten er holdgebyrer og
dommerhonorarer. kilde Lars)
Gunvor efterlyste mulighed for at løbende kontrollere afdelingens økonomi i forhold til budget.
Bestyrelsen vil se på mulighederne for at dække Gunvors ønske, og de vil opdatere konti så fejl og
misforståelser minimeres.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2020
Sis fremlagde budgettet.
Gunvor spurgte om hun kan være sikker på hendes fremsendte budget nu også indføres i det
samlede.
Bestyrelsen svarede, at hvis de undtagelsesvis finder anledning til at kritisere et budget vil de
naturligvis henvende sig til den pågældende aktivitetsformand, og blive enige med denne om
eventuelle ændringer.
Gert efterlyste en fest på budgettet.
Lars fortalte at arbejdes på en Kim Larsen koncept fest (Et strejf af en dråbe) som kan holdes stort
set udgiftsneutral.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Forslag til kontingenter blev enstemmigt godkendt

Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag til behandling

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var formanden Claus Glavind.
Han blev enstemmigt genvalgt.

Kassereren, Sis Poulsen, oplyste, at hun ikke modtager valg til næste år.
Der skal findes en afløser i mellemtiden

Valg af 2 suppleanter
Tina Damhus Knørr og Frank Mortensen blev enstemmigt genvalgt.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Irma Katholm og Vagn Salling Poulsen blev enstemmigt genvalgt som revisorer.
Gert Holdensgaard blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

Eventuelt
Fest:
Gert tog emnet om fest op igen. Det er længe siden, der har været en fest. En fest er med til at
skabe god omtale og opmærksomhed om foreningen.
Lars fortalte lidt mere om Kim Larsen arrangementet, “Strejf af en dråbe”, som kan laves billigt.
Bestyrelsen vil se på om der kan oprettes et festudvalg.

Ole Juul:
Takkede for den opmærksom hed, der var i anledning af hans 70 års fødselsdag.

Kiosk:
Margit oplyste, at hun har behov for hjælp i forbindelse med indkøb af store og tunge varer.
Peter og Margit vil mødes, og finde ud af hvordan det kan løses.

Referent: Vagn Salling Poulsen

Dirigent: Ole Juul Hansen

