
 

 
 

Generalforsamling i Hashøj IF den 11. marts 2016 
 
Referat: 

1. Valg af dirigent 
Gunnar Uth er valgt til dirigent 
 

2. Valg af stemmetællere 
Ole Christensen og Michael Larsen er valgt 
 

3. Bestyrelsens beretning 
Se vedhæftede beretning 
Forslag om at deltagelse ved Sørby Markedet bliver taget op i HB 
 

4. Udvalgenes beretning 
Se vedhæftede beretninger 
 

5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse 
Se vedhæftede regnskab 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
Der er forslag om vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne i § 5 blev vedtaget. 
Vedtægtsændringerne i § 8 vedtaget. 

 
Ungdomslederpokalen blev uddelt af gymnastikafdelingen. Christina Christiansen 
modtog pokalen. Christina fortalte efterfølgende om projektet “Jump4fun”. Et projekt 
med gymnastik for overvægtige børn. Der er pt. 20 børn mellem 6 og 16 år. Det er et 
projekt mellem DGI og kommunen. 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Valgene er for to år. 

Se vedhæftede oversigt 
 

8. Valg af 2 suppleanter for et år. 
 

9. 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 

 
Se vedhæftede oversigt 

 
10.  Valg af to revisorer og 1 revisorsuppleant 

Revisorerne vælges for to år og er skiftevis på valg. Revisorsuppleant vælges for 1 år. 
Se vedhæftede oversigt 
 

11. Eventuelt 
 
Per Madsen: 
”5 fornøjelige dage”. 
Der kommer en fælles kalender for alle foreninger i lokalområdet. 
Lokalrådet Hashøj Nordvest har generalforsamling den 31. marts. 
Rødvin smagning den 29. april. 

 
Gunnar Uth: 
Alle som er med i bestyrelsen er automatisk medlemmer af Galgebakken. Klubben 
betaler kontingentet. Der er generalforsamling sidste onsdag i februar (2017) og 
Gunnar opfordre til at nogle stiller op til bestyrelsen. 

 
Ole Christensen: 
Medlem af Folkeoplysningen. Slagelse Kommune skal finde 130 mio. og dette er gå 
hårdt ud over fritidspuljerne. Medlemstilskuddene er skåret med 25 kr. pr. medlem. 
Dragter – Pas på med forskelsbehandling. Bedre at give børnene en gratis t-shirt, så de 
er ens. 
Sørby Marked – godt for det sociale og for samarbejde. Se bort fra pengene. 
Slagelse Festuge – Måske dette var noget for Hashøj 
Brug af medlemmer eller ikke – grundmedlemsskab af Hashøj IF. Så kan man være 
deltager i flere afdelinger. 
Positiv overrasket over at se indkaldelsen til generalforsamlingen i Kirkebladet. 

 
 
Referent Charlotte Hansen 
Den 11. marts 2016 

 
 


