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Referat 
For ordinær generalforsamling 

Tirsdag den 12. februar 2019, kl. 19.30 
 

Formand Monica Mikkelsen bød velkommen til generalforsamlingen. 
 

1. Valg af dirigent. 

Jan Bjødstrup er valg som dirigent. 

Jan gennemgår og tjekker at der er indkaldt rettidigt. Der er der. 

Der er en rettelse til dagsordenen, idet der er valg af yderlig et bestyrelsesmedlem. 

Dagsordenen har ikke kunnet nås at sende ud. Men ifølge vedtægterne er det en rettelse, 

der godt kan tages med. Den rettede dagsorden ligger på bordene. 

Ny dagsorden godkendt. 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

Valgt er: Henrik Jørgensen og Stig Nielsen. 

3. Formandens og Udvalgsformændenes beretning. 

Alle Beretninger ligges på HAGTM’s hjemmeside under beretninger, hvorfor de ikke 

gengives her. 

Formand Monica Mikkelsen. 

Jakob Vielsøe, Atletik, dækker både senior og junior. 

Annette Østerkjerhuus, Triathlon. 

Dorthe Hansen, Motion. 

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2018 og budget 2019 v/kasserer Ole Hyldig.  

Regnskab og budget er udsendt og der ligger også eksemplarer på bordene. 

Ole gennemgik regnskab og budget. Der er et overskud på regnskabet på kr. 90.000. Der 

var et spørgsmål til kr. 50.000 til Bold og Bevægelse i budgettet. Det er en beslutning om at 

give kr. 50.000 til projektet, der er taget i 2017.  

Herefter blev regnskab 2018 og budget 2019 vedtaget. 

5. Fastsættelse af kontingent. 

Fremlagt ved Ole. Kontingentet foreslås uændret. Vedtaget. 

6. Indkomne forslag: 

a. Forslag fra Triatlonafdelingen om: ”kontingent fastsættes ved 

generalforsamlingen, dog vil der hvis øget medlemsafgift vedtages ved DTriF’s 

generalforsamling, ske en automatisk regulering af kontingentet for triafdelingen. 

Forslaget fremlægges af Annette Østerkjerhuus.  

Der var spørgsmål til om hvordan det ville træde i kraft, hvis det blev vedtaget i 
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DTriF. Det træder i kraft fremadrettet fr den dag forbundet vedtager det. 

Forslaget vedtaget. 

7. Valg: 

a. Valg af Næstformand – Vakant fra sidste valg. 

Ingen vælges. 

b. Valg af Kasserer – vælges for 2 år. 

Ole Hyldig modtager genvalg. 

Ole Hyldig er valgt. 

c. Valg af sekretær – Vælges for 2 år. 

Susanne Lotze modtager genvalg. 

Susanne Lotze er valgt. 

d. Valg af bestyrelsesmedlem – vælges for 1 år.  

Forslag: Janne Jensen. 

Janne Jensen er valgt. 

e. Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år. 

Jan Bjødstrup er genvalgt. 

f. Valg af Seniorudvalgsformand – vælges for 1 år 

Lars Auener modtager genvalg. 

Lars Auener er valgt. 

g. Valg af Ungdomsudvalgsformand – vælges for 1 år 

Jakob Vielsøe-Nielsen modtager genvalg. 

Jakob Vielsøe er valgt. 

h. Valg af Motionsudvalgsformand – vælges for 1 år 

Dorthe Hansen modtager genvalg. 

Dorthe Hansen er valgt. 

i. Valg af Triatlonudvalgsformand – vælges for 1 år 

Anette Østerkjerhuus ønsker ikke genvalg. Triatlonafdelingen foreslår Christian 

Secher. 

Christian Secher er valgt. 

8. Eventuelt. 

Oplæg/orientering vedr. Styrkerummet, v/Thomas. 

Thomas fremlagde ideerne omkring renovering af styrkerummet. Han står for 

koordineringen omkring frivillig hjælp til opgaverne i forbindelse med renoveringen. 

Han hænger en seddel op med små strimler på, som man kan tage af og så kontakte ham. 

Thomas vil så koordinere arbejdet i forhold til hvem, der har meldt sig. 

Der blev spurgt til om det nu var ok, når der kommer Fitness i det lille hus? Hertil blev 

oplyst at Fitness vil blive en forening ligesom HGATM og at man skal være medlem og 
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betale medlemskab, for at kunne benytte det. Vores styrkerum kan bruges af alle HGATM’s 

medlemmer. 

Årets Frivillige: 

Inden oplægget Bold og Bevægelse, blev årets frivillige kåret: 

Det blev Jørgen Milling og Janne Møller. 

Oplæg/orientering vedr. Bold og Bevægelse v/ Monica. 

Monica fortalte om hvordan det kommer til at se ud og viste slides fra projektet. Det 

påregnes at starte op sidst på sommeren.  

Slides vil blive lagt på hjemmesiden. 

Tak: 

Monica takkede Annette fra Tri for hendes store indsats gennem 20 år, bl.a. i bestyrelsen 

og som hjælper ved stævner og lignende, samt i det hele taget. Annette får en kurv for sit 

virke. 

Bettina takkede ligeledes Annette for hendes indsats gennem årene, på vegne af Tri’erne 

og overrakte flere pakker til Annette. 

Annette takkede for gaverne og kurv og fortalte at der startede 6 i triafdelingen, men at 

man nu var oppe på 120 medlemmer. Og at hun nu efter 20 år vil overlade posterne til en 

anden. Hun vil dog gerne fortsætte med at hjælpe til. 

 

Jan Bjødstrup, takkede for god ro og orden på generalforsamlingen. 

 

Referent Susanne Lotze. 

 

 


