
Referat generalforsamling i HØST IF 
tirsdag den 19. februar 2019. 

Formand Claus Glavind byder velkommen og forsamlingen vælger Ole Juul til ordstyrer for aftenen. 

Ole kan konstatere at generalforsamlingen er lovligt indvarslet og at formalia dermed er på plads. 

De forskellige beretninger bringes på Høst hjemmesiden, men her et par nedspark: 

Claus aflægger beretning fra bestyrelsen, hvori han bl.a. redegør for et lidt turbulent år, hvor alle har lige 

har skullet finde sig selv i deres nye roller. 

Der bliver stillet spørgsmål til samarbejdet med skolen.  

Der er generel tilfredshed med dette og det virker som om den nye skoleleder er interesseret i at fortsætte 

det gode samarbejde. Der bliver snakket lidt om rengøringen, som unægtelig har haltet i en periode, men 

skolen er opmærksomme på dette problem og vi må forvente lidt opstartsvanskeligheder, i forbindelse 

med at kommunen har valgt ny samarbejdspartner på området. 

Der er fuld opbakning til formandens beretningen.  

(Den fulde beretning kan læses andet sted i HØST) 

Inden de tilstedeværende formænd aflægger beretninger, gør Ole Juul opmærksom på at der er et noget 

ringe fremmøde, til dagens generalforsamling og konstaterer at der mangler nogle 

aktivitetsudvalgsformænd også. 

Fodbold. 

Lars Olsen fortæller at vi, som venskabsklub til Randers FC, har mulighed for 4 fribilletter til deres 

hjemmekampe. Disse billetter bliver langt fra benyttet hver gang, så der bliver talt lidt om en måde at få 

disse ud i omløb på. Lars vender tilbage med mere. 

Lars fortæller kort om opstarten af den nye aktivitet, floorball. Det går rigtig fint, med den bane som er 

blevet lånt i Randers. Spillerne kunne nok godt tænke sig at få mulighed for at spille fuld bane engang 

imellem. 

Bordtennis kan fortælle om en fin udvikling i antallet af børn der spiller. 

Gymnastik har p.t. 10 hold, heraf et nystartet crossgym hold. Der er gymnastikopvisning i 1. weekend i april. 

Krolf oplever en stabil deltagelse. Det er ikke kun de helt lokale der kommer og spiller. 

Løb har haft et lidt stille år. Der er typisk lidt frafald når det bliver koldt og mørkt. Kan dog fortælle om 

vellykkede arrangementer bl.a. grundlovsdagsarrangementet, der er et super familiearrangement og 

”Stafet For Livet”. Begge arrangementer vil være tilbagevendende begivenheder. 

De fremlagte beretninger, bliver alle godkendt.  

(Fremsendte beretninger fra udvalg kan læses på høstif.dk) 



Regnskab/budget 

Der snakkes lidt om omsætningen i kiosken, der har været tilfredsstillende. Den giver et pænt overskud. 

Der er ikke blevet opkrævet meget hos klubbens sponsorer i 2018. Det forsøges at få et overblik over de 

kontrakter der ligger, så vi kan komme på sporet med dette igen. Dette punkt præges i nogen grad, som så 

meget andet af mandskabsmangel.  

Det er stadigt et stort problem at få besat vagterne hos OK. Lars forsøger utrætteligt at finde opbakning til 

dette, hvilket kræver at der er nogle få stykker der vil levere nogle få timer engang imellem. Det er en pæn 

indtægt vi har på samarbejdet med OK. 

Sis kommer med en opsang til aktivitetslederne, der har været noget sløve med at få lavet budgetter. 

Budgetterne ligner generelt meget regnskabet fra 2018, dog med en lille stigning vedr. indtægterne fra 

kiosken, kontingenter og sponsorindtægter. 

Der er i budgettet ikke taget for højde for eventuel byggeri/haludvidelse. 

Budgettet vedtages. 

Fastsættelse af kontingent. 

Der er ingen ændringer, blot skal der selvfølgeligt oprettes et floorball kontingent. 

Valg til bestyrelsen: 

Forsamlingen giver genvalg til Sis Poulsen som kasserer og Peter Thybo Christensen. 

Tina Damhus Knørr og Frank Mortensen vælges som suppleanter. 

Genvalg af Irma Katholm og Vagn Poulsen som revisor 

Genvalg af Gert Holdensgaard som revisor suppleant 

Eventuelt: 

Der efterlyses et lidt højere aktivitetsniveau på tværs af de forskellige afdelinger. Bestyrelsen er helt klar 

over at der har manglet en del på denne front, i det forgangne år, hvilket der skal gøres noget ved 

fremover. 

Der fortælles kort om igangsættelse af en dialog med idrætssamvirket, med henblik på yderligere 

samarbejde med dem, så det kommer vi til at høre mere om senere. 

Dirigenten takker for et god ro og orden, hvorefter formanden siger pænt tak for mødet. 

 

 

Referent Peter Thybo Christensen  Dirigent Ole Juul  


