
 

Generalforsamling i Hashøj IF den 27. marts 2015 

Dagsorden: 

Valg af dirigent. 

Dirigent Gunnar Uth 

Indkaldelsen er kommet rettidigt 

Valg af to stemmetællere. 

Therese og Kirsten er stemmetællere 

Bestyrelsens beretning. 

Formanden beretter. 

Bestyrelsens beretning er mundtlig. Formanden gennemgår medlemstallene for de forskellige idrætsgrene. 
Stor ros til de frivillige instruktører. 

Hjemmesiden og webmasteren bliver præsenteret. 

 Sørbymarked – oversigt over indtægt fra 2011-2014. 

Sponsorer – oversigt over klubbens sponsorer. 

Galgebakken – Støtteforeningen for HIF.  

Formanden takker de frivillige i Hashøj IF. 

Der er ønske blandt deltagerne ved mødet om, at vi mødes og laver visioner for klubben. Der foreslås, at dette 
sker ved stormødet den 8. april. 

OAC foreslår, at der laves en lille lommekalender med alle relevante oplysninger omkring klubben. 

Max’ beretning er godkendt. 

Udvalgenes beretning. 

Ligger på bordene under mødet. 

Klubhusets beretning 

Der har været ret stille omkring arrangementer. Klubhuset har kun holdt åbent mandag i forbindelse med 
badmintontræningen. 

Jens oplyser, at de altid kan bruge en hjælpende hånd om søndagen når håndbolden har kampe i hallen. 



 
Beretningerne er godkendte - Det reviderede regnskab fremlægges. 

Klubben har skiftet bankforbindelse og dette har været et stort arbejde. Nu er det gjort og det er kassereren 
rigtig glad for. 

Årsregnskab 2014 

Kassereren fremlægger regnskabet. 

Behandling af indkomne forslag. 

Der er ikke modtaget forslag. 

Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene er for to år. 

Se oversigt 

Valg af 2 suppleanter for l år. 

Se oversigt 

Valg af udvalgsmedlemmer.  

Udvalgsmedlemmerne vælges for to år og således at maksimalt halvdelen af udvalgets medlemmer kan være 
på valg på en gang. 

                Badminton 3 medlemmer 1 suppleant 

 Fodbold 5 medlemmer 1 suppleant 

 Gymnastik 5 medlemmer 1 suppleant 

                Håndbold 5 medlemmer 1 suppleant 

                Svømning 3 medlemmer 1 suppleant 

                 

 Valg af støtteudvalg 

                Klubhusudvalg 3 medlemmer 1 suppleant 

                Sponsorudvalg 3 medlemmer 1 suppleant 

   

Se oversigt 

Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant  

Revisorerne vælges for to år og er skiftevis på valg. Revisorsuppleant vælges for et år. 



 
Se oversigt 

Eventuelt. 

Erling (håndbold) oplyser, at DHF har valgt at ligge et arrangement i Hashøjs lokaler omkring udvikling af 
klubber den 21. april kl. 17.30. Morten Stig Christensen deltager ved dette arrangement. 

Den 15. april er der et arrangement for alle idrætsledere i kommunen. Mødet er arrangeret af Slagelse 
Kommune og finder sted i Hashøjs lokaler. 

Olav (svømning) gør opmærksom på at Slagelse Kommune kører med to systemer i forbindelse med 
videregivelse af diverse meddelelser og det er ikke alle meddelelser der kommer ud til medlemmerne. Måske 
er det derfor at ingen af de tilstedeværende har hørt om arrangementet den 15. april. 

Kim (håndbold) gør opmærksom på at rengøringen af hallen ikke er tilfredsstillende. Vil hovedbestyrelsen tage 
dette op på næste møde? 

Elever på skolen respekterer ikke at der spilles kampe i hallen og betræder banen og går foran 
udskiftningsbænke og dommerbord. 

Elever fotograferer og videofilmer når der trænes i hallen og rundsalen. 

Olav (svømning) uddeler årets ungdomslederpris 2015 til en instruktør fra svømning. Denne gives til Majken 
Olsen. 

Formanden siger tak til Kirsten for hendes store arbejde i hovedbestyrelsen. Kirsten har været medlem af 
hovedbestyrelsen i 6 år.  

Troels Brandt kom efterfølgende med oplæg omkring landdistriktets sociale kapital – kulturelle indikatorer og 
parathed. 

Olav (svømning) sidder med i SIR (Slagelse Idræts Råd). Olav fortæller om dette arbejde. 

Formanden siger tak til dirigenten og tak for i aften. 

 

 

 

 

 

 

 


