Referat fra Generalforsamling
Mandag den 25. februar 2019 kl. 19:00
i klublokalet i Hammerum Hallen

Der var 13 deltagere ved generalforsamlingen.

Dagsorden iht. §10 i klubbens vedtægter:
1. Valg af dirigent
Viggo Sørensen meldte sig og blev valgt.
2. Formandens beretning
Formand Randi Faaborg-Hansen gav formandens beretning fra året der gik (vedhæftet).
3. Udvalgsformænds beretning
Ifølge formandens beretning
4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Kasserer Hanne Skov fremlagde regnskabet (vedhæftet) og det blev godkendt.
Følgende punkter fremhæves fra regnskabet:
-

Regnskabet i 2018 gav et underskud på ca. kr. 30.000, hvilket skyldes, at arbejdet med at finde
sponsorer har været nedprioriteret.
Der er lavet et overskud på kr. 60.000,- fra KSU hvilket er rigtig flot, heraf er der hensat kr. 30.000,-.
HCM anparterne er tabt og dermed nedskrevet i regnskabet.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget nogen forslag, så dette punkt udgik

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter iht. §5
De 5 personer der sidder i bestyrelsen på nuværende tidspunkt fortsætter:
-

Lene Nikolajsen
Janni Mørup
Randi Faaborg-Hansen
Hanne Skov
Charlotte Dalsgaard

Bo, der tidligere har været suppleant blev igen valgt ind som suppleant for 1 år.

7. Valg af revisor iht §15
Mads Skov stillede op til genvalg og blev valgt

8. Eventuelt
Knud Linnebjerg Jensen vandrepokalen blev hevet frem fra gemmerne. Pokalen blev i sin tid givet til en
frivillig, som havde gjort en særlig ekstra ordinær indsats for klubben. Denne gang faldt valgt på de
frivilliges arbejde i Hauges styregruppe i forbindelse med VM.
Hauge har ligeledes fået en god omtale for den store frivillige hjælp i forbindelse med VM i Boxen. I alt blev
til det 12.000 frivillige timer, som har givet både frivillige, spillere, trænere og forældre en kæmpe oplevelse
ved at være en del af et VM.
Derudover har det været fantastisk at se, at mange af senior spillerne igen har fundet vejen tilbage til
Hauge for at spille håndbold.
Hanne skov uddelte rødvin til dirigent Viggo Sørensen og revisor Mads Skov.
Herefter blev generalforsamlingen erklæret for afsluttet, og der blev serveret øl/vand og smørrebrød
traditionen tro.

