
 

Generalforsamling den 17. marts 2017 

1. Valg af dirigent 

Troels Brandt 

2. Valg af to stemmetællere 

Jens Møller og Per Madsen 

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. 

Se beretning på hjemmesiden. 

4. Udvalgenes beretning fremlægges til godkendelse. 

Se beretningerne på hjemmesiden. 

Badminton – nye udvalgsmedlemmer ønskes. 

5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 

Regnskabet godkendes. 

6. Behandling af indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag.  

7. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer. Valgene er for to år. 

Charlotte og Mette ønsker genvalg 

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

Jimmy ønsker genvalg 

Gunnar ønsker genvalg 

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 

   

9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorerne vælges for to år og 
er skiftevis på valg. Revisorsuppleant vælges for et år. 

Peter og Per er genvalgt. 

10. Eventuelt 

Ungdomslederpokalen uddeles i år til Andreas Larsen – 

Håndboldafdelingen 

Max orienterer om ”Børnebold og sammenhold – Hvordan får vi mere af 

det?” Arrangement den 30. april 2017. 

Ole orienterer om Slagelse Idræts Råd (SIR) samt om Folkeoplysningen. F.eks. 

fordelingsnøgler ved halbookning. Alle klubber ønsker mere tid i f.eks. 

svømmehaller og idrætshaller.  

Esport – der er stor tilgang af medlemmer. Dette kan være en måde at få 

børnene ind i hallerne. Ole forslår at det kunne være noget Hashøj kunne tage 

op. 

Ole er ked af at Jump4fun er faldet på gulvet. Han kender intet til at Slagelse 

Kommune har overtaget det. Bestyrelsen skal forholde sig til denne 

problematik på førstkommende møde. 

Team Danmark har gjort Slagelse Kommune til idrætskommune.  

Troels – Tag plads på det samme hold – Det er vigtigt, at vi får fornemmelsen 

at landdistrikterne kan noget.  

Troels - Åben invitation til 28. april kl. 14-16 ved Legeparken. Landudviklingens 

10 års jubilæum.  

Kim – Halgulvet er sjældent rengjort. Dette er et evigt problem. Kim sender 

jævnligt billeder af dette til Højskolen. Der er ikke sat mål op osv. og det skal 



 

trænerne så selv gøre. Mette mener, at det er kommunen der skal sørge for at 

hal er i en stand således at der kan trænes. Mette foreslår, at kommunen 

kontaktes og tager dialogen med Højskolen. 


