Referat fra ordinær generalforsamling
Tirsdag den 25. maj 2021 i

HØST IF
Valg af dirigent, stemmetællere og referent
Ole Juul blev valgt som dirigent.
Vagn Salling Poulsen blev valgt 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.
Lars O: gjorde opmærksom på mulighederne for at søge forskellige puljer i forbindelse med nedlukning. Det kan f.eks. være for mistede indtægter fra stævner, der ikke har kunnet afholdes som
vanligt på grund af nedlukningen.
Claus: Bestyrelsen har ikke set relevante puljer/søgemuligheder indtil videre, ligeledes er der ikke
tab af udgifter fx i forbindelse med aflyste arrangementer. Men vil være opmærksom på mulighederne
Beretningen enstemmigt godkendt.

Aktivitetsudvalgenes beretninger.
De tilstedeværende aktivitetsformænd aflagde beretning.
Beretningerne blev alle godkendt efter besvarelse af de enkelte spørgsmål og kommentarer der
dukkede op undervejs
Badminton:
Claus aflagde beretning
Der er endnu ikke fundet en ny formand, Claus tager sig af det indtil ny formand er fundet.
Bordtennis:
Peter aflagde beretning
Ole: Forventes de unge at komme i fuldt sving igen?
Peter: Ja, vi er fortrøstningsfulde.
Lars O.: Er det en ide at lave arrangement med skolen for at få nye ind.
Peter: Er gjort, men vi overvejer at gøre det igen. Der kommer jo nye til hvert år.
Floorball:

Lars aflagde beretning
Ole: Er der fremtid i det?
Lars: Foreløbig 20 aktive, heraf 2 ledere, så OK.
Gymnastik:
Gunvor aflagde beretning
Ole: er alle hold i gang?
Gunvor: Alle børnehold er i gang som normalt. Zumba startede først udendørs, kører indendørs
frem til sommer. Friske bedster og rytmekrukker er ikke i gang.
Jiu Jitzu:
Claus aflagde modtaget beretning for Thomas
Krolf:
Vagn Aflagde beretning
John: Giver det nye byggeri problemer med banen?
Vagn: Ikke noget vi ikke kan løse
Stavgang:
Vagn Aflagde beretning
Løb:
Claus aflagde beretning
Ole: Hvor mange kommer?
Claus: 4-5 stykker, måske et bredere motionstilbud kan få flere op på tæerne.
Vagn: Måske skulle vi prøve at organisere flere hold med slut samtidig, så det efterfølgende sociale kunne slås sammen.
Claus: Evt. kombineret løb/walk/stavgang – men fælles start/slut.
Volleyball:
Emil aflagde beretning
Ole: er der udvikling i det
Emil: Har ambitioner om at deltage i stævner, og samarbejde med flere klubber.
Claus: Vigtigt at få flere unge med.
Emil: Via Kim er der gode relationer til skolen, der kan organiseres prøveture.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
Sis fremlagde det reviderede regnskab.
Gunvor: Når vi betaler så meget til internet, burde det også kunne bruges i hallen
Claus: Undersøger om der er dækning i hallen eller hvad der skal til for at få det løst.
Lars gentog opfordringen til at søge tilskud til mistede indtægter.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt

Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingent for 2021
Sis fremlagde budgettet.
Det er baseret på sidste års tal, idet året er atypisk grundet Covid-19.
De tilstedeværende udvalgsformænd accepterede dette.

Budgettet blev enstemmigt godkendt.
Forslag til uændrede kontingenter blev enstemmigt godkendt

Indkomne forslag
Der er ikke kommet forslag til behandling

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var økonomiansvarlig Sis Poulsen og udvalgskoordinator Peter Thybo Christensen.

Sis havde meddelt hun ikke ønskede genvalg.
Bestyrelsen foreslog Rikke Jul Særmark.
Rikke blev enstemmigt valgt.
Peter meddelte han ikke ønsker genvalg.
Der var ingen kandidater til posten, derfor indkaldes til ekstraordinær generalforsamling 22 juni.
Forberedelser:
Claus sætter annonce i Favrskov avisen
Bestyrelsen + de udvalgsformænd der kan, gennemgår jobbeskrivelsen, så den kan sendes med
mail til medlemmerne
Der udsendes mail til alle medlemmer med jobbeskrivelsen, og opfordring til at melde sig som kandidat

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
Claus takkede Sis for den store indsats gennem mange år.
Claus takkede Peter for indsatsen
Ole takkede for god ro og orden.

Referent: Vagn Salling Poulsen

Dirigent: Ole Juul Hansen

