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Bestyrelsen. 
 

Referat 
For ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 1. juni 2021, kl. 19.30 
 

1. Valg af dirigent. 

a. Kim Steen 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

a. Nina Råe Rasmusen, Palle Mølbak Hansen 

3. Formandens og Udvalgsformændenes beretning. 

a. Formand Monica Mikkelsen beretter om årets gang og de mange Covid 19 

udfordringer for 2020 - kan læses i fuld længde på hjemmesiden. 

i. Nina Råe Rasmusen bad om ordet og roste bestyrelsen for deres arbejde og 

hurtige udrykninger, når ændringer i restriktioner tilkom. 

b. Dorte Hansen Motionsudvalgsformand beretter også om årets gang med Covid 19 

udfordringer. Det var aflyste træninger, om træninger med justeringer, om at holde 

modet oppe hos hinanden mv. 

c. Christian Secher Triudvalgsformand kunne ikke være tilstede. Han havde aflagt 

skriftlig beretning, som Janne Jensen (bestyrelsesmedlem) læste op. Også her gik 

det på årets udfordringer pga. Corona, ingen events, medlems og træner afgang og 

at han selv stopper! HGATM triatlon skal genopbygges og det ønskes der held og 

lykkke med. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2020 og budget 2021 v/kasserer Ole Hyldig.  

a. Regnskab 2020 kom ud med et flot overskud. Der var søgt tilskud i Coronapulje, 

hvor vi fik en tredjedel af det søgte. Få udgifter men dog ingen indtægter via 

events! 

b. Budget for 2021 viser underskud. Det skyldes bl.a. at medlemmer betaler på 

årsdagen for indmeldelse, så næste år ser vi medlemsafgang samt at kontingent for 

alle nuværende medlemmer får 3 mdr. udsættelse som kompensation for alt det 

klubbens medlemmer har manglet i 2020. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

a. Det blev anbefalet af bestyrelsen at fastholde nuværende kontingent og det blev 

vedtaget. 

6. Indkomne forslag: 

a. Ingen indkomne forslag 

 

7. Valg: 
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a. Valg af Kasserer – vælges for 2 år. 

Ole Hyldig modtag genvalg. 

b. Valg af sekretærer – vælges for 2 år. 

Susanne Lotze modtag genvalg. 

c. Valg af Næstformand – vælges for 2 år. 

Kim Steen stillede op og blev valgt 

d. Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år. 

Bestyrelsen forslår Jan Borre Bjødstrup, som også blev valgt. 

e. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 1 år.  

Janne Jensen, modtog genvalg. 

f. Valg af Seniorudvalgsformand – vælges for 1 år 

Diana Holck modtag ikke genvalg. Der var ikke umiddelbart nogen kandidat til 

posten! 

g. Valg af Ungdomsudvalgsformand – vælges for 1 år 

Jesper Rasmussen modtog genvalg 

h. Valg af Motionsudvalgsformand – vælges for 1 år 

Dorthe Hansen modtag genvalg. 

i. Valg af Triatlonudvalgsformand – vælges for 1 år 

Christian Secher ønsker ikke genvalg. Anette Østerkjerhuus blev valgt 

8. Eventuelt. 

a. Der blev udråbt Årets frivillige: Kim Steen (for at stille op som dirigent ved 

generalforsamlinger, bidrage til events, bidrage med sponsorater og sjove indslag 

ved events mv.) og Majbritt Egebjerg Ludvigsen (for at være træner stand in ved 

styrke funktionstræning og frivillig i øvrigt) begge fra HGATM Triatlon, Kim 

Kugelberg og Lis Grønqvist begge for at stille op som løbetrænere og fra HGATM 

Motion. To hjælpetrænere Martin Kryger og Jesper Aabo fra HGATM Atletik 

b. Janne Jensen (bestyrelsesmedlem) berettede i korte træk om ”Klub under lup” 

undersøgelsen, der blev lavet i november. Undersøgelsen lægger grundlag for 

klubudvikling, som bestyrelsen vil forsøge at bruge. 

 

 

Referent Janne Jensen (Bestyrelsesmedlem HGATM) 


