HG Atletik, Triatlon & Motion
Referat
For ordinær generalforsamling
Tirsdag den 20. februar 2018, kl. 19.30
1. Valg af dirigent.
Kim Steen er valgt
Tjekker om generalforsamling er lovligt indkaldt – og det er den!
Der er lovlig dagsorden.
2. Valg af 2 stemmetællere.
René H. Sørensen og Stig Nielsen er valgt.
3. Formandens og Udvalgsformændenes beretning.
Alle beretninger læses op og lægges efterfølgende generalforsamlingen på HGATM’s hjemmeside
under ”Beretninger”.
Formand Allan Nielsen
Atletik ved Lars Vielsøe som dækker både senior og junior, da Lars Auener er fraværende.
Motionsudvalgsformand Monica Mikkelsen er fraværende, så den varetages af Anette
Østerkjerhuus
Triudvalgsformand Anette Østerkjerhuus
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 2017 og budget 2018 v/kasserer Ole Hyldig.
Regnskabet er udsendt og efterfølgende er der indkommet revisionsbemærkning!
Kasser fremlægger:
Underskud på 240000 kr. – mod budget på underskud ca. 2000 kr.
Budgetteret underskud pga. man betaler kontingent forskelligt på året – det er helt normalt og
uproblematisk.
150000 kr. i underskud grundet: Færre indtægter på løb/stævner, færrer sponsorer, uddannelse af
trænere mv. fik større udgifter (løbetrænere, traffikofficials og førstehjælp) og større
lokaleudfgifter. Gammel klubtø der er indkøbt og ikke bliver solgt.
Budget lagt i 2017 har ikke passet til dengang allerede aftalte aktiviteter og dermed udgifter…!
Revisionsbemærkning: Udgifter godkendt af bestyrelse som pr. efterretning nok burde have været
indberettet til skat.
Bemærkninger:
Bestyrelse hæfter for den kildeskat i forhold til revisionsbemærkningen, der måtte komme. Men
kasser mener, det kan ordnes med tilbagebetaling, og det vil blive ordnet. Og den slags vil ikke ske
igen.
Lokaler 50% merudgift i forhold til budget, der spørges til hvad lokaler er og det er: klublokale,
svømmehal, stadion, motionsrum.
Afsat 30000 til udgifter til træneruddannelse – men udgiften var større end budgetteret og det
undres man over. Samtidig undres man over budget fremlagt for 2018, som ikke passer med
allerede aftalte udgifter – der har været kasser skifte og øvrige bestyrelse, har ikke været
opmærksom på, at der var diskrepans.
Der undres over, der er brugt penge på træneruddannelse og trænerudgifter – der er let diskussion
herom.
Budget for 2018-19 trænerudgift nedsættes, da tri ikke længere har cheftræner
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Licens for triatleter til forbundet har nuværende kasser trukket ud for at vise, at det er noget vi
kræver op for DTRIF.
Klublokalet er renoveret og afskrives over flere år og derfor fremgår det som aktiver.
Budget 2018
Højre kolonne: Flere indtægter på eks kanaltrialon, da kommunen støtter på anden måde end
tidligere (underskudsdækning) og som åbner mulighed for at stævnet kan give overskud.
Træner og uddannelse de to tal til sammen – her vil bestyrelse bruge 40% af indtægter på det. Der
er pt. aftale med Atletik Cheftræner. Øvrige trænere kan honoreres som bestyrelse beslutter.
Kontingent – bestyrelse har lagt op til kontingentstigning for Triatlon fra 1000-1250 kr. øvrige er
stationære. Stigningen er primært for at dække svømmetider, som kun triatleter har adgang til.
Budgettet er under forudsætning af, at der indkommer de indtægter, som er budgetteret, herunder
kontingentstigning for triatlon.
Der er lidt diskussion af at godkende et budget, før man haft pkt. 5, 6 og 7!! Men dirigent påpeger,
at det er man nødt til og man kan så efterfølgende revidere. Men det godkendes!
5. Fastsættelse af kontingent.
1250 kr. for trimedlemmer vedtages og uændret for øvrige
Bestyrelsen kan tage stilling til individuelle kontingenter i særlige tilfælde (eks. de triatlonbørn der
måtte være, som pt. har klub behov for deltagelse i stævnerm men hvor HGATM reelt ikke har
noget træningstilbud til dem)
6. Indkomne forslag:
Forslag fra Triatlonafdelingen (se bilag fremsendt til bestyrelsen og alle medlemmer har modtaget
det pr. mail)

Triudvalgets forslag diskuteres.
T-shirt skal tages ud af beslutningen af kontingent.
T-shirt giver fællesskab eller ej – det er der delte meninger om. Idé at man køber sit tøj i
forhold til et udvalg. Der diskuteres klubtøj for og imod. Klubtøj skal være frivilligt. Klubtøj
kan man tilbyde nye medlemmer og argumentere for at nye medlemmer køber klubtøj!
Diskussion af familiemedlemskab. HGATM vil gerne have børn. Atletik har børn til 750 kr. Det
skal andre børn også koste ifølge bestyrelse. Det giver pt. ikke mening for et triatlonbarn, der
ikke får noget for pengene, med mindre de træner med atletik.
Det hele ender med at triudvalget frafalder forslaget – men var glade for diskussionen af især
klubtøj
7. Valg:
a. Valg af Formand – vælges for 2 år
Allan Nielsen ønsker ikke genvalg.
Monica Mikkelsen foreslås som ny formand.
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Monica Mikkelsen har givet skriftligt tilsagn (email) om at blive formand og det vælges hun
på.
Valg af Næstformand – Vakant fra sidste valg.
Der vælges ingen
Valg af Revisor – vælges for 1 år.
Jørgen Milling ønsker genvalg.
Jørgen Milling er valgt
Valg af revisorsuppleant – vælges for 1 år.
Jan Bjødstrup er valgt
Valg af Seniorudvalgsformand – vælges for 1 år
Lars Auener ønsker genvalg.
Lars Auener er valgt
Valg af Ungdomsudvalgsformand – vælges for 1 år
Jakob Vielsøe-Nielsen ønsker genvalg.
Jakob er valgt
Valg af Motionsudvalgsformand – vælges for 1 år
Hvis Monica vælges som formand foreslår bestyrelsen at Dorte Hansen som
Motionsudvalgsformand.
Dorte Hansen er valgt
Valg af Triatlonudvalgsformand – vælges for 1 år
Anette Østerkjerhuus ønsker genvalg.
Anette Østerkjerhuus er valgt

8. Eventuelt.
Kåring af frivillige:
Motion:
Jeanette Helholt – fordi hun stiller sin tid til rådighed til løb mv. henvender sig selv og tilbyder sig.
Henrik Bruun Frederiksen – fordi han altid tilbyder at hjælpe, frisk i bemærkningen og ser
muligheder frem for begrænsninger.
Triatlon:
Daniel Bundgaard sørger for løbetræning, bager kager, lægger hus til, hjælper til løb, har godt
humør og bæger altid klubtøj til arrangementer
Monicas takke tale fremført af Anette
Tak for tillid, fortsætte det gode arbejde, som Allan har ledt. Fortsætte klubinteresser, samarbejde
med atletik og triatlon, udvikle klubben og meget mere. Dorthe ønskes velkommen som
motionsudvalgsformand. Allan tak for denne gang og godt samarbejde.
Allan får kurv for tro tjeneste og samarbejde
Referat af menigt medlem af HGATM Janne Jensen

