Referat generalforsamling den 14. august 2017

Velkomst ved Dorte Schønning.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om klubben i det forløbne år til godkendelse.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Forelæggelse af budget til orientering.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt, herunder uddeling af Torkild Badens Mindepokal.

1. Valg af dirigent.
Ole Jensen valgt og kan konstatere, at generalforsamlingen er varslet rettidig, på både
klubbens hjemmeside og på Facebook.

2. Formandens beretning.
Fremlagt af Formand Dorte Schønning. Beretning blev godkendt. Vedlagt som bilag 1.

3. Årsregnskab til godkendelse.
Gennemgået ved Formand Dorte Schønning. Regnskab blev godkendt uden yderligere
kommentarer.

4. Budget til orientering.
Gennemgået ved Formand Dorte Schønning. Budgettet blev godkendt efter følgende
spørgsmål:




Budgetpost ’Sociale arrangementer’, omfatter det tilskud til fx julefrokost ol.?
Ja, det er i budgetter afsat midler til både børn, ungdom og senior og herunder også
tilskud til julefrokost.
Fastholdes kontingentet?
Ja: 1.800 kr. senior (inkl. U18), 1.500 kr. ungdom (U14-U16), 1.200 kr. børn (U10-U12)
og 800 kr. børn (U6-U8)
Vejle Cup, er der taget stilling til udvalgets sammensætning på sigt?
Ja, bestyrelsen vil på sigt være repræsenteret i udvalget og hjælpe med at sikre videns
overdragelse til nye medlemmer af udvalget.

5. Behandling af indkomne forslag.
Ole kunne konstatere, at der ikke er modtaget indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen:
 Dorte Schønning ikke på valg
 Trine Færgemann ikke på valg.
 Bo Jordansen modtager genvalg - er valgt.
 Kent Preetzmann Jensen modtager genvalg - er valgt.
 Peter Thomsen modtager genvalg - er valgt.
 Pernille Lyshold Juhl Hansen opstiller - er valgt.
 Lisbeth Selimann Rasmussen opstiller - er valgt.
 Helle Plagborg modtager ikke genvalg.
 Mette Torp Villadsen ønsker at udtræde af bestyrelsen.
Suppleanter:
 Bestyrelsen finde suppleant(er), hvis dette findes relevant.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 Ole Jensen er genvalgt som revisor.

8. Eventuelt herunder uddeling af Torkild Badens Mindepokal.
Kassereposten varetages fremover af Jesper Mogensen. Jesper er ikke en del af
bestyrelsen, men vil deltage på flere bestyrelsesmøder.
Thorkild Badens Mindepokal.
Dorte Schønning konstaterer, at det jo normalt er Freddy som oplæser regler og historien
omkring Thorkild Badens Mindepokal, men at Mette i aften vil præsentere modtageren.
Thorkild Badens Mindepokal går til en person eller en gruppe af personer, som har ydet en
ekstra indsats for klubben, Vejle HK. I år har et flertal i bestyrelsen besluttet at pokalen
skal tildeles en person, som over en lang årrække har ydet en kæmpe indsats.
Egentlig tror Dorte at det er Påske Cup udvalget, som skal have pokalen i dag, og det ville
også være meget fortjent, men den øvrige bestyrelse har altså lavet et ’bagholds-angrebpå DIG Dorte. For vi mener, at du har fortjent den mere end nogen anden, så i år går
Thorkild Baden Mindepokal til vores formand Dorte Schønning.

Kære Dorte
Det plejer at være dig der holder disse taler, og det er du jo rigtig god til, så jeg håber jeg
kan leve op til det, for det har du fortjent.
Du startede i Vejle HK i ungdomsudvalget for vel snart 10-15 år siden, og siden har du lagt
flere og flere timer i klubben. Du har taget ansvar, da vi var i modvind i forhold til
økonomien og det at drive 1. Divisionshåndbold, da formandsposten blev ledig og da det
gav mening at samle klubben (fusion med Vejle Håndbold Ungdom), hvilket også betød
arrangørrollen til påskecup og da Supercup skulle komme til Vejle - du ser
udviklingsmuligheder og så er det bare med at følge med.
At være formand i en frivillig forening kræver at man har rimelig brede skuldre og man skal
være klar til at kunne tage i mod mange forskellige holdninger… Man har aldrig fri, når
man er i hallen, og det klarer du til UG. Du er løsningsorienteret, og er ikke bange for at
tage en konflikt, hvis det er nødvendigt. Derudover er handlingsparat også et af de ord
man kan sætte på dig.
I bestyrelsen har vi mange gode og konstruktive diskussioner, og det er altid i en god
stemning, hvilket du har store ære i. Du er loyal.
Din familien har du også formået at inddrage i arbejdet. Christopher har jo selv spillet og
det er vel derfor du i første omgang blev frivillig, men din datter, Frederikke og mand
Henrik har ingen interesse i håndbold, men alligevel har de både hjulpet ved flere
arrangementer (servering, Jyske Bank arrangement,). Men det er måske der måde,
hvorpå de har mulighed for at se dig.
Arbejdsom.
Fighter.
Er de sidste to ord jeg vil sætte på dig… Du klør på og arbejder til opgaven er løst, og så
giver du ikke op, selvom nogle opgaver som formand / bestyrelsesmedlem somme tider er
utaknemmelige.
Dorte – tusind tak for din store indsats, og tak for et super godt samarbejde….

Om med disse ord takker Ole for god ro og orden, under generalforsamlingen 2017.

Referat:
Peter Thomseninformation

