
 

1.   Valg af dirigent 

Jonna Nordfang er valgt. Dirigenten konstaterer, at Generalforsamlingen er 
indkaldt rettidigt. 

2. Valg af to stemmetællere 

Therese Schytte og Jens Møller er valgt 

3. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse. 

Ligger på bordene samt kan læses på hjemmesiden 

4. Udvalgenes beretning fremlægges til godkendelse. 

Ligger på bordene samt kan læses på hjemmesiden 

5. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 

Mette fremlægger regnskabet. Mette oplyser, at der kommer en ny forordning 
som træder i kraft pr. 25. maj 2018 (persondataforordning). 

6. Behandling af indkomne forslag 

-  

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

Se oversigt 

8. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 

Se oversigt 

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 oversigt. 



 

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

Se oversigt 

10. Eventuelt 
 

Ungdomslederpokal: 

Foreningens ungdomslederpokal er i år tildelt en person fra fodbolden. Han har 

styr på U8 drengene i denne sæson. Flemming Meyer får pokalen. 

Flemming takker for hæderen. 

Håndbold: 

Har kørt med nyt initiativ med Familiebold. Der kommer besøg fra DGI som 

gerne vil se vores tiltag og laver en reportage den 21. april. 

Der er afslutning den 12. maj med bl.a. svømmehal. 

Street-movement er et andet nyt tiltag. Der kommer et arrangement på 

Hashøj skolen for 4.-5. klasser. Senere for de yngre årgange. Slagelse Kommune 

og venneforeningen for skolen støtter arrangementet. På torvet i Slagelse vil der 

komme et arrangement i løbet af foråret. 

SIR (Gunnar Uth): 

LAK har en kvikpulje som landdistrikterne kan søge, oplyser Gunnar Uth. 

Politik: 

Max gennemgår foreningens politik. Denne kan læses på foreningens 

hjemmeside. 

E-sport: 

Der overbringes en tak fra Hashøjskolen til Hashøj IF for at denne vil støtte E-

sporten. 

Der stilles spørgsmål til bl.a. skydespil og aldersgruppe.  

Målgruppen – Først elever fra Hashøjskolen og herefter bliver det lagt ud til at 

andre kan deltager. 

Der appelleres til at der laves et udvalg til E-sport. Der kan laves et ad-hoc 

udvalg. Eller at det ligges ind under gymnastikken for at der kan søges tilskud til 

medlemmerne fra i år. 

SIR (Ole Christensen):  



 

Der arbejdes i Folkeoplysningen på at få lagt Hashøj ind under den rigtige 

betegnelse, således at der er de samme betingelser for alle idrætsforeninger i 

kommunen.  

Ole roser klubben for, at vores medlemstal er stigende. 

Der foreslås, at vi afholder loppemarkeder. Ole mener, at det kan genskabes. 

Effekterne skal blot have en værdi og skal ikke være skrammel.  

Ros til formanden for hans gode humør og hans indsats 😊 

Gunnar Uth: 

General ros til alle de frivillige i klubben. 

 


