
Referat fra HLF 
generalforsamling 2020 

Ordinær dagsorden:

Poul valgt som dirigent.

Dorte er referent.

OBS: Dette referat skal ses i sammenhæng med slides.


• Rettidig indkaldelse - godkendt. Det bemærkes at dagsorden kom sent - det orienteres 
om at den ligger på hjemmesiden.


• Formandens beretning - godkendt.

• Kasserens beretning - godkendt.

• Budget til næste år - godkendt.


Indkomne forslag:

Forslag drøftet - det er for sent indkommet, men vigtige pointer fremlægges.

Det understreges af bestyrelsen, at medlemsskab fra unge i klubben kræver strategier 
som vi mener bedst laves centralt i DFU regi. Herved sparers frivillige kræfter og fælles 
indsats. Dertil skal vi sikre tilstrækkelige frivillige kræfter lokalt til at kunne løfte opgaven, 
det kan synes vanskeligt aktuelt.


Valg:

Følgende stiller op:

Rune Benedictus Larsen stiller op

ZeniaHøjland Torp stiller op med det forbehold at hun kan lave arbejdet fra Århus.

René Holst Kristensen stiller op.

Steffen Larsen stiller op som suppleant.

Karsten Kokholm stiller op som suppleant


• Alle vælges ind.


• Michael Ellegaard og Thomas Andersen bliver valgt ind som revisorer.


Fastsættelse af kontigent:

Michael Ellegaard foreslår at kontigent bliver hævet med 200 kr om året for at give flere 
midler til de kommende renoveringer. Forslaget forkastes med 9 der stemmer imod og 5 
stemmer for.

Anders Koch foreslår at kontigent sættes ned for at tiltrække nye medlemmer. Der 
stemmes 1 for - forslaget forkastes uden yderligere.

Kontigent fastholdes.

Karsten Kokholm foreslår at man istedet hæver elevpris for at skaffe de ekstra penge da 
medlemmer ofte leverer masser af arbejde for klubben

Pris for elevspring fastholdes og bestyrelsen har lov til at regulere ved behov. 




Evt. 

• Forslag om aktivitetsudvalg til f.eks. klubaftener mm. Det besluttes at medlemmer der 

har  lyst, snarest melder sig til bestyrelsen, som sikrer overblik og at der ikke laves 
dobbeltarbejde.


• Følgende påpeges som aktuelle opgaver: 

Der er forslag om at der er forårsrengøring snarest - der laves FB opslag til dette. Agger: 
Der er behov for rengøring til soldaterhold samt der er klar med øl osv. Inden fredag d. 6. 
marts.

Der skal ryddes op i medlemmer i fb gruppen - Peter og Mathias har ansvaret for dette.

Forslag om udendørsbelysning - dette tages med i centerbestyrelsen.

Forslag om at aktiviteter som kan have alles interesse lægges på fb - dette er en 
opfordring som hermed er givet videre til alle.

Forslag om Hancock logo øl (stillet af René). – Festudvalg eller kantineudvalg forholder sig 
til dette

Flyveren har fået ny propel (fortælles af Poul fim hans deltagelse i SkyAir) - det kan 
mærkes og det har kostet 300.000 godt og vel.

Udstyr. Forslag om markedsplads for udstyr (stillet af Steffen). Forslag om man laver 
opslag på FB gruppen, hvis man mangler noget.

Forslag om møde for medlemmerne om orientering i forbindelse med ombygning (stillet af 
Peter). Hermed er viderebragt til bestyrelsen.

Vi skal have vindpose op, og vindmåler rep. Kokholm ønsker at nogen tager bolden. Den 
bliver grebet af medlemmerne


Der gøres opmærksom på at flere medlemmer har brug for at vide hvad koden er til 
klubbens inderste dør - bestyrelsen påpeger at en fast kode der deles gør at vi mister 
lejeindtægter. Der er forslag om ekstra nøgler til udvalgte hvilket forkastes. Bestyrelsen 
tager forslag og aftalt kodeskift til efterretning.


Årets Medlem 2019

Valg til årets medlem: På Valg: Peter 7, Thomas 7, Michael 2. Ny afstemning ved 
stemmelighed. Peter 8, Thomas 7. Peter vælges hermed som årets medlem.


Takl for en god Generalforsamling :-D 


