Referat generalforsamling tirsdag d.19. februar 2013.
Deltagelse: 36
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Valg referent
Valg af stemmeudvalg
Forretningsudvalget / Bladudvalgets beretning / Afdelingsudvalgene
Regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkommende forslag: Forslag fra HB om ændring af LOVE

8. Valg af FU medlemmer
Formand: Kenneth Brøndal for 1 år
Kasserer: Hanne Lühdorf for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Lone Thomsen for 2 år
Suppleant: Ole Froholdt for 1 år
9. Valg af bladudvalgsmedlemmer
Bladudvalget: Kirsten Hansen for 2 år
Bladudvalget suppleant: Tove Krog for 1 år
10. Valg af revisor
1. Revisor: Jimmy Johansen for 2 år
Revisor suppleant: Allan de Neergaard for 1 år
11. Offentliggørelse af H.B.
12. Eventuelt

1. Valg af dirigent.
Ole Froholdt
2. Valg af referent
Maria Laursen
3. Valg af stemmeudvalg
Leo Andersen – Susanne Iskov
4. Forretningsudvalget / Bladudvalgets beretning / Afdelingsudvalgene
Fodbold: Bo Kalum fremlagde beretning. Der har været årsmøde i slutningen af januar
2013. Der er 30 fodboldspillere, i 2011 havde vi 11 spiller så det går rigtig fint. Der er en
god blanding i alderen. Spillerne er delt i 2 hold. Planen er at der skal være 3 hold fremover.
Der er 2 forældre der vil påtage sig at træne de mindste spillere. Hvis der er nogen der har

kendskab til nogle piger der gerne vil spille fodbold, er de velkommen. Der pt. kun 1
pigespiller. Alle andre er selvfølgelig også velkommen.
Der er oprettet et aktivitetsudvalg
Forretningsudvalget: Lone Thomsen læste beretning op. Der var ingen spørgsmål til
beretning som derefter blev er godkendt. Forretningsudvalgets beretning vil kunne ses i
bladet.
Boccia: Susanne Iskov læste beretning op.
Svømning: Susanne Hjelmqvist fortalte at der er kommet ny formand. Hun hedder Anita
Jensen. Pt. er der 120 aktive, så alle hold er fyldt på.
Gymnastik: Leo Andersen fortalte at de er startet op på sæsonen i september. Der har været
en hyggelig jule klippe klisterdag. Der har været årsmøde. Leo blev genvalgt som
kontaktperson. Der er 11 når de er fuldtallige.
Autist idræt: Birgitte Mogensen som er ny formand, fortalte at der er 2 hold. De er inddelt
efter alder. Der er kunnet en ny træner. Da man har problemer med at flyde det ene hold op
vil man prøve at sætte oplæg omkring aktiviteten på skole for autister. Man vil også gerne
have rykket tiden om søndagen, så man kan starte en time tidlige.
Tandem: Tove Krog fortalte at de igennem vinteren mødes 1 gang om mdr. til hyggeligt
samvær, da man ikke kan cykle. De glæder sig til at komme i gang igen. Lions Club i
Skovlunde har doneret en tandem cykel. Der er 9 hold der cykler.
Bladudvalget: Lone Thomsen læste beretning op. Beretningen blev derefter godkendt.
Autist svømning: Var ikke til stedet da Allan de Neergaard var syg.
5. Regnskab
Ole Froholdt delte regnskabet ud for Hanne. Hanne forklarede udførligt regnskabet. Der er
et overskud for 2012 på 3.845,45
Leo Andersen roste Hanne for det flotte arbejde med regnskabet.
6. Fastsættelse af kontingent
Da der sidste år var et lille overskud, mener forretningsudvalget ikke at det er nødvendigt
med et kontingent stigning. Hanne forklarede at der er behov for et overskud hvert år da vi
aldrig ved hvor meget klubben for i tilskud det kommende år får i løbet af april / maj. For at
være sikker på at der er penge nok anbefalede Hanne at klubben har et bufferbeløb.
Susanne Iskov spurgte indtil om det var nemmere for Hanne hvis man gik over til at aflønne
trænere hvert halve år i stedet for hver måned. Det var der delte meninger om. Umiddelbart
er der lidt frygt for at nogle trænere vil stoppe da de kan være afhængige af lønnen hver
mdr.
Leo forslog at man når der kom nye trænere kunne man indføre at der bliver udbetalt løn
hver 3 måned.
Forretningsudvalget lovet at kigge på det.
7. Indkomne forslag
Intet.
8. Valg af FU medlemmer
Forretningsudvalget forslog Tom Nielsen som ny formand.
Tom Nielsen fortalt at han gerne vil stille op som formand for BHIC hvis der ikke er andre
der vil. Tom begrundet om hvem han er samt hans kendskab og gøren indenfor
handicapidræt.

Formand: Tom Nielsen for 1 år
Kasserer: Hanne Luhdorf for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Lone Thomsen for 2 år
FU Suppleant Ole Froholdt: For 1 år

Valgt.
Valgt.
Valgt.
Valgt.

9. Valg af bladudvalgsmedlemmer
Bladudvalget: Kirsten Hansen for 2 år
Bladudvalget suppleant: Tove Krog for 1 år

Valgt.
Valgt.

9. Valg af revisor
1. revisor: Leo Andersen for 2 år
Revisor suppleant: Allan de Neergaard for 1 år

Valgt.
Valgt.

Tillykke med valget til alle.
11. Offentliggørelse af H.B.
Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
FU suppleant:
Autist Parkskolen idræt:
Autist Parkskolen svømning:
Boccia
Bladudvalget:
Fodbold:
Gymnastik:
Svømning Lundehaven:
Tandem:

Tom Nielsen.
Hanne Lühdorf.
Maria Laursen.
Lone Thomsen.
Michael Eriksen.
Ole Froholdt.
Birgitte Mogensen.
Allan de Neergaard.
Susanne Iskov.
Kirsten Hansen.
Bo Kalum.
Leo Andersen.
Anita Jensen.
Tove Krog.

12. Eventuelt
Leo Andersen takkede Kenneth Brøndal for hans indsats formand.
Tom Nielsen takkede for valget og tilliden. Han glæder sig til at komme i gang og håber han
kan vedligeholde den gode ånd der er i BHIC.
Kenneth Brøndal er meget glad for at Tom ville overtage som formand. Det har været en
stor mundfuld, han takke også resten af forretningsudvalget for deres hjælp.
Lone Thomsen takkede på forretningsudvalgets vegne Kenneth Brøndal for hans indsats.
Der venter han er lille ting for hans arbejde ved en givende lejlighed.
Lone Thomsen Ønsket Tom Nielsen tillykke med valget som ny formand på
forretningsudvalgets vegne, samt at vi gladere os til det fremtidlige samarbejde.
Mødet sluttede kl. 20.20.

