
HLF GF 21/02-2019 

Følgende var til stede under GF 

Anders, Peter, Poul, Flemming, Karsten, Brian, Thomas, Wigan, Casper, Michael, Emil, Daniel 

Dagsordenen: 

A. Valg af dirigent. 

Brian valgt som dirigent. 

Flemming skriver referat. 

B. Godkendelse af mødets rettidige indkaldelse  

GF er indkaldt rettidigt. 

C. Formandens og kassererens beretning til godkendelse. 

Formandens beretning, Formanden fortæller om 2018 og fremtiden for 2019 

Kan formandens beretning godkendes: Ja 

Gennemgang af regnskab ved Michael 

Godkendelse af regnskab: Ja 

D. Indkommende forslag til behandling. 

Ingen forslag modtaget 

E. Valg af formand (lige år) eller næstformand (ulige år). 

Poul gør opmærksomt på, at formandsposten ifølge af vedtægterne er på valg, da Anders overtog 

formandsposten, efter Dorte. 

Dirigent spørg om der er nogle, som stiller op til formandsposten, Kokholm har et udspil til, hvem der gerne 

vil være formand, da Kokholm mener at, Anders og Flemming kan bruge deres kræfter, på 

Instruktør/nedtale virke i klubben. Kokholm oplyser at Dorte Vilsgaard gerne vil være formand. 

Dirigent spørg til, om der er andre som stiller op, det er der ikke  

Dorthe Vilsgaard bliver valgt som formand. 

Poul bliver valgt som næstformand 

F. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. 

Flemming & Anders tager ikke imod genvalg. 

Følgende medlemmer stiller op: 

• Emil 

• Daniel 

• Michael 

• Mona 

Alle ovenstående bliver valgt ind i bestyrelsen. 
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G. Valg af 2 bestyrelse suppleanter   

Følgende medlemmer stiller op: 

• Wigan 

• Casper 

Wigan & Casper bliver stemt ind, som bestyrelse suppleanter  

H. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant  

Følgende medlemmer stiller op: 

• Kokholm  

• Brian 

• Thomas A 

Kokholm og Brian bliver valgt ind som revisorer, Thomas A bliver valgt ind som revisorsuppleant.  

I. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr, kontingent, med mere. 

Kontingent 1200 kr. årligt 

Genindmeldelse gebyr 500 kr. 

Bestyrelsen kontingent bliver fastsat til halv pris, dette gælder også for instruktører/instruktørelever. 

Hvis en person har 2 roller, bestyrelsesmedlem & Instruktør, giver der kun halv pris for den ene rolle. 

J. Eventuel. 

Poul spørg om årets medlem 2018 ikke skal findes   

Følgende bliver indstillet  

• Peter  

• Flemming  

• No Name 

  Følgende resultat efter afstemning. 

• Peter = 3 

• Flemming = 1 

• No Name = 8 

 

Dirigenten takker af for god ro og orden.   


