Referat fra generalforsamlingen i HK Lammefjorden den 18. april 2018 kl. 18.30 i Vallekilde-Hørve Kultur- og
fritidscenter.
Formand Nikolaj Folkersen bød velkommen til de fremmødte.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af stemmetæller, dirigent og referent
- Mie Jepsen og Tommy Mortensen blev valgt som stemmetæller
- Henrik Fæster blev valgt som dirigent
- Jette Kristensen blev valgt som referent
Dirigent Henrik Fæster kunne konstatere at der var en annonce i Ugeavisen Odsherred den 21. marts 2018, så der
var indkaldt lovligt til generalforsamlingen.
2. Bestyrelsens beretning for det seneste års virke.
- Formanden fremlagde bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
- Kasser Mie Rasmussen fremlagde klubbens regnskab for år 2017, som blev uddelt på mødet. Dette viste et
overskud på kr. 309.918,08.
4. Fremlæggelse af budget for indeværende kalenderår
- Kasser Mie Rasmussen fremlagde klubbens budget for år 2018, som også blev uddelt på mødet.
- Udgiften til trykket på klubtrøjerne bliver betalt i 2018.
- Der er sat 0,00 kr i budgettet fra Tipsmidler, da der skal søges om dette hvert år.
- Indtægten fra Vig Festivalen er sat til 40.000 kr., denne indtægt kan variere fra år til år.
5. Behandling af indkomne forslag
- Ingen forslag modtaget
6. Planer for det fremadrettet arbejde
- Fortsætte det gode arbejde i klubben.
- Håber på fortsat medlemstilgang i klubben. Så vi kan få ungdomshold i alle rækker.
- Få flere trænere så alle hold kan eksistere
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
- Mie Jepsen – modtager genvalg og blev valgt
- Pia Karina Birch indtrådte for Jørgen Bærentsen – modtager ikke genvalg
- Morten Larsen – modtager ikke genvalg
- Line Tayabali – blev valgt
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen
- Rikke Madsen – blev valgt
9. Valg af revisor for 2 år
- Jørgen Pedersen – modtager genvalg og blev valgt
- Leif Sørensen – modtager genvalg og blev valgt
10. Valg af revisorsuppleant
- Hanne Thomassen blev valgt
11. Eventuelt
- Et ønske fra flere, om at hjemmesiden løbende vil blive opdateret.
- Der er kommet en ny APP – Klubmodul, samme login og koder som ved hjemmesiden.
Dirigent Henrik Fæster takker for god ro og orden.
- Formand Nikolaj Folkersen, takker Henrik Fæster for at have klaret dirigent posten.
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