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Referat generalforsamling tirsdag d. 27. februar 2018 kl. 19.00.
Deltagelse: 21

Lone startede rned, at byde velkornmeq til de fremnnødte og oplyste at Tom, pa grund af sygdom,
desværre var forhindret i at deltage.
1.

Valg af dirigent:

*

Lone Thomsen.
Lone konsternerede, at indkaldelsen var udsendt rettidig.

l

2. VaIg af referent:

+ Daniel
3.
+

Valg af stemmeudvalg:
Lise Truelsen og Leo Andersen

4. Beretninger

I

fra diverse udvalg:

Forretningsudvalget: Ole frenrlagde forretningsudvalgets beretning.
ZAfi har på mange måder været et forholdsvis roligt år for BHIC, men så alligevel ikke.
Der har selvfølgelig, som altid,været en del aktivitet i afdelingerne og så har vi med stor
sorg måttet konstatere, at to af klubbens meget aktive medlemmer, efter alvorlige
sygdommeo desværre ikke længere er blandt os.
Vi vil altid mindes og huske John Hansen cg Susalrne Iskov fur deres irteresse og deres
store angagement i BHIC.
Beretringen sendes ud, sammen med referatet.
Der var ingen spørgsmål til beretningen
Berefiringen blev enstemmigt godkendt

t

nUOrOvalget: Lone læste beretningen op.
Der er kommet 2 nyhedsbladei2}lT.
Bladudvalget har været mærket af Johns sygdom og død, især manglede Tove og Kirsten
ham til september nummeret.
Kirsten og Tove ønsker at andre overtager bladudvalgets opgaver.

'&

Idræt for børn med autisme: Lone læste beretningen op
Idræt for børn med autisme er kommet godt fra start i 2018 med Thit som træner, i stedet for
Catherine. Hun er en frisk ung pige, som samtidig er god til børnene.
Der har i en lang periode været svigende antal tilmeldte, og pt. er der fem indmeldte.
Desuden er der to nye børn, som har deltaget i træningen et par EffiEe, som gerne vil meldes
ind, så forhåbentlig er der snart syv tilmeldte.
Der er blevet fejret fastelavn med det hele. En hyggelig fadition, som de holder fast i.
Træningssøndagene forløbsr fint med samme struktur, hver gang som består af opvarmning,
stikbold og afslufiringsvis forhindringsbane af redskaber.
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i- Boccia:

Bente læste beretningen op
Der havde været problemer med at fr besat udvalgspladserne i 2017 . Der blev søg[ om
tilladelse til at finde og besætte den ledige post intemt, Bente Linding kom herefter med i
udvalget.
Det er vundet medaljer ved fr'rskellige stævner, BHIC kccia er gedt repræsefiteret både ind
og udenlands.
4 spillere skal til Nordisk Mesterskab på Færøeme til m{.
Der er kommet indtægter til klubben via lillebrorlodder og fra stævner afholdt i
Egebjerg&allen.
Der har været aftoldt sommerafslutning med gril1 i klublokales have og juleafslutningen
blev aflroldt på Cafe Dalle Valle.

Varmtvandsmation Lundehaven :
Der er ikke kommet nogen fra udvalget og der er ikke sendt nogen beretning.
I

t

Tandem: Lone læste beretningen op.
Tandemklubben har igennem sommeren cyklet, hver mandag. Kirsten og den øwige
tandemafdeling har haft den store sorg at miste John, som i mange, mange år varetog det
praktiske i afdelingen. Niels Christensen har hen over sofllmeren sørget for alt det, som John
tidligere udføte, og vi {Skr at kunae beholde ham.
Afclelingen er glad for sine piloter, hvor mamge er tofaste.
En stor oplevelse i 2016 var at fr en "side by side" cykel med elmotor, den har i2017 været

flittigtbrugt.
I oktober var der en dejlig afslutning for

sæsonen og der har også værct aflaoldt en

juleafslutrdng.

5.

*

Regnskab
Jørgen fremlagde regnskabet for 20t7 , der viser et overskud pil 37 .793 ,12 l«.
Pr.31. decerrber 2017 er klubbens aktiver ialt401.238,731§.
En af grundene til overskuddet er bl.a., at der ikke har været udgifter til ekstern revisor.
Kontingentindtægter er faldet, men udgifterne er ser ikke ud til at bliver større.
Iagen spørgsnorål
Regnskabot blev enstemmigt godkendt

6. Fastsættelse af

*

*
+

kontingent

Lone fremlagde forretringsudvalgets forslag m. 1, om en nedsættelse af klubbens
kontingent.
BHIC forretningsudvalg indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at det fremtidige
kontingent, pr. halvår og gældende fra 2 halvår 2018 nedsættes fra 1«. 425,00 til kr. 400,00.
Passive medlemmer betaler fortsat 150,00 kr. adigt
Der var en sank bl.a. om, man ikke mener 425,A0 kr. er særligt megef i forhold til, hvad
man får. At de 25 k§. kunne bruges til at give træner / insfuktører mere i løn og om vi er,t.
mister træner / instruktører, hvis de ikke fft mere i løn.
FU kunne oplyse, at de har kigget på lønningeme og i forhold til, hvad andre klubber giver i
løn, ligger klubbens løn i den høje ende. Derudover er FU blevet opfordret af revisionerL om
at kigge på en nedsættelse. Der er også kigget på muligJneden for at sætte tilskuddet op, til de
medlemmer der deltager ved OL, VM, EM og NM.
2
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Forslaget sat til afstemning
Forslaget blev godkendt med 11 for og 10 imod.

7.

Indkomne forslag
Lone fremlagde forretringsudvalgets forslag nr. 2.
BHIC forretningsudvalg indstiller til generalforsamlingen, at punkt 12 i fowetnngsordenen
for BHIC, ændres således at max beløbet for tilskud fra BHIC for deltagelse ved OL, VM,
EM og NM ændres fra nuværende max 400,00 kr. til max 2.500 kr.
Iages spgsmål
Forslaget blev enstemmigt vedtaget

8.

Yalg af FU medlemmer

*

år
fu

X'orraaad Torr Nielsen for 2
Sekretær: Daniel Qvist for2
Bestyrelsesmedlem: Ole Froholdt for 2
FU Suppleant: Bente Linding for I

år

9.

år

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

Yatrg af bladu&vaEsæedle.mmer

Bladndvalgeh Rikke Hansen forr 2 &r
(stopper 1 år før tid)
Bladudvalget: Kirsten Ilansen for 1 år
Bladudvalget suppleant: Tove Krog for I år
De 3 ruværeads mdlesmer ørsker i*&e at forfsæffe, hvis iagea ø*skst at stiller op, lukkes
Bladet.

Da der ikke var nogen, der ønskede at stille op til bladet, ser F'U sig nødstedt
meddele, at bladet hermed er nedlagt F'U vil i fremtiden sende referat fra
generalfoix*mlingen r*d ssmmcn reed hcre&i*gcn*

til at

Lone takkede på vegne af tr'U, det tidligere bladudvalg for deres store arbejde med
bladet.

10,

Yalg af revisor
1. reyisor: Alice Olsen

for2

i

Reyisor suppleant ldaKøhlert for 1

år

Valgt
Valgt

Titlykke med valget til alle.

11. Offentliggørelse af H.B.

J
I
*
*
.f
I

Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
F,U suppleant:

Tom Nielsen
Jørgen Madsen
Daniel Qvist
Lone Thomsen
Ole Froholdt
Bente Linding
1
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Helle Christiansen

I

HenrikWoffinden
Birgitte Suhr
Tove Krog

Idræt for børn med autisme:
T Boccia
Varmtvandsmotion Lundehaven
+ Tandem:
11.

:

Eventuelt
Der blev spurgt ind til, om der er fundet en ny træner, i stedet for den ene svølnmetræner, der har
sagt op og stopper pr. 28 &bruar. Der cr kommct stiltingsopslag på Faesk svømnreuaicns
hjernmeside fredag d-23. ffi. Der er pt. ikke ftndet en ny træns, så pt- er der ingen trmring om
torsdagen på de to sidste hold. Bjarke tagerlørdagsholdene indtil videre. De berørte medlemmer
vil modtage besked om frerntiden af forrnand for udvalget Birgitte SuhrDer blev spurgJ orn, hvad der kraevss, for at vaere træaer? Det enesb der *ræves, er at man enten
har eller ffu en
, så man kari redde svffnmerne op af vandet. Derudover må man gerne
inspirere medlemmeme, til forskellige øvelser.
Alle må geme dele opslaget vidt og bredt Kontakt Lone på LTlone@mail.dh hvis man ønsker
at å stillingsopslaget tilsendt.

lone takker for god ro og orden-

Mødet slutæde kl.20.30

t/r*Ør-rø
Lone Thomsen
Dirigeat

.

f-t

dt ***- Cjr'., I
Gler"te
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Referent
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