REFERAT FRA HERNING ISHOCKEY KLUBS GENERALFORSAMLING
D. 20. MAJ 2008.

Velkomst ved formand Bjarne Skov, som foreslog Ole Østergaard som dirigent.
Ole Østergaard blev valgt og startede med at konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt, og således var
lovlig og beslutningsdygtig.
Herefter overgav dirigenten ordet til formanden som aflagde beretning.
FORMANDENS BERETNING:
I sin beretning startede Bjarne Skov op med en redegørelse af klubbens sportslige resultater i den forgangne sæson, hvor
det var blevet til guldmedaljer i U 13, U 17 og 1. division, sølvmedaljer i U 15 og Kvinder, samt en bronchemedalje til
U 20.
Endvidere havde H.I.K. haft 20 spillere inde omkring BLUEFOX-truppen, samt 27 spillere i forskellige rækker på
landsholdene.
Sæsonen havde også budt på flotte resultater i både danske og udenlandske stævner og Cups, hvor det var blevet til 1.
pladser for U 13 i Malmø, U 15 i AAB, U 17 i Rødovre, samt 2 førstepladser i Julecuppen i Herning. Derudover havde
U 14 fået en 2. plads i en stærkt besat turnering i Østrig og U 16 en fjerdeplads i Sverige.
Alle disse imponerende resultater og den generelle sportslige vækst, tilskrev formanden især det meget dygtige arbejde
som klubbens trænere, med Erik Petersen i spidsen udfører. I samme forbindelse udtrykte formanden sin store glæde
over at have fået tilsagn fra Erik Petersen om at han fortsætter som klubbens Cheftræner, og i parentes ønskede
formanden at dette samarbejde meget gerne må række mange år ud i fremtiden.
På den administrationsmæssige side havde klubben i den forgangne sæson entreret med Ruth Fagerlund som ny
bogholder, og Inge og Niels ”Hat” var efter Niels` sygdom blevet afløst af Pernille Skov, som til trods for at hun er
bosiddende i København styrer alle disse ting over nettet. Den faste kontortid hver tirsdag mellem kl. 18.00 – 19.00
fortsætter i den kommende sæson.
Formanden konstaterede at ungdomsplanlægningen i den forgangne sæson havde været mangelfuld, og udtrykte sin
klare holdning til at dette SKAL være bedre i næste sæson.
Den, efterhånden meget, lange dialog med kommunen omkring klubbens husleje, havde i den forgangne sæson fundet
sit gennembrud med en løsning som reducerer huslejen med kr. 225.00,- om året. Det var en vigtig ”sten på vejen” at få
ryddet væk. – ”det giver ro på de indre linier”, som formanden udtrykte det.
Idrætsklasserne på Sønderagerskolen er kommet i gang, og har nu kørt i et år. Stor tak til Kent Andersen som har ydet
en jætteindsats for at få det op at køre, og få det til at fungere i det daglige. Der har i år været sportsklasser i 7. 8. og 9.
årgang som har skemalagt træning 3 gange om ugen. Håbet er at der på sigt kan tilføjes en 10. klasse til sportsklasserne.
Samarbejdet med Herning Elite er i god gænge, - H.I.K er repræsenteret med Arthur Rasmussen i bestyrelsen, og håbet
er at der på sigt kan findes nogle trænerlønningstilskud ad disse kanaler.
Hockeyskolen i august var en stor succes som gentages i år. Det ser allerede nu ud til at der bliver fuldtegnet til dette
arrangement, som kun kan gennemføres p.g.a. af den store indsats fra frivillige hjælpere – STOR TAK til dem.
Det kommunale arrangement gennem SSP samarbejdet ligger underdrejet ved kommunen, og kommer ikke til at finde
sted i år.
Til formandens store tilfredshed er det lykkedes at ”knække kurven” m.h.t. opstart af unge dommere. Der vil løbende
blive gennemført dommerkurser for at fastholde denne positive udvikling.
Klubben har i den forgangne sæson investeret i ny bus, som i god stand gerne skulle være et aktiv for klubben i mange
år fremadrettet.

Den nye samarbejdsaftale mellem Hockeyshoppen og Stadium har været meget positiv, og formanden opfordrede til at
alle bakker om Hockeyshoppen ved at lægge sine indkøb der.
Formanden gav udtryk for sin begejstring over klubbens nye klublokale med den imponerende pokalvæg, som med
Arne Lassens hjælp var blevet etableret.
Af de aktiviteter som ligger ud over sæsonen ridsede formanden følgende forhold op:
Julecuppen for 2. holdene skal der fortsat arbejdes og udvikles på.
Et nyt Canada hold er i gang ( det 10. i rækken.)
Godt samarbejde med JIU – DIU – fungerer godt.
Diu – hjemmeside fungerer bedre. HIKs Jan Seldrup arbejder på nye tiltag.
Stor tak til alle frivillige hjælpere i HIK cafeteriet.
Herning Rocker-godt økonomisk bidrag – stor tak til Michael Mølgaard.
Samarbejdet med Bluefox fungerer tilfredsstillende, selvom der ses forskelligt på især forholdet omkring
talentudviklingen. Dette forhold ønsker man forbedret fremadrettet.
Afslutningsvis takkede formanden for opbakning og støtte fra Monte Carlo, Erhvervsklubben og øvrige sponsorer,
ligesom der blev rettet en særlig tak til Herning Folkeblad og bestyrelsen.

Formandens beretning blev godkendt og dirigenten gav ordet til Lars Brændgaard som gennemgik regnskabet.
Regnskabet fremviste et overskud på kr. 206.000,- og kan rekvireres ved bestyrelsen for yderligere uddybning.
Som kuriosum blev fremhævet at der siden 1980 har henstået kr. 126.000,- i en fond, som der hersker tvivl om
fundatsens gyldighed af. Klubben har entreret med advokat Kristian Østergaard for at udrede disse forhold, og
undersøge muligheden for at få frigivet disse midler så de aktivt kan arbejde i klubbens arbejde fremadrettet.
Regnskabet blev godkendt.
Herefter overgik generalforsamlingen til valg til bestyrelsen:
På valg var følgende:

Thomas Mortensen
Michael Weis
Mikael Mølgaard
Kent Andersen
Bestyrelsen foreslog nyvalg af Michael Brendle

( ønskede ikke genvalg )
( villig til genvalg)
( villig til genvalg)
( villig til genvalg)
( villig til nyvalg)

Dirigent spurgte generalforsamlingen om der var andre kandidater – det var der ikke.
De opstillede blev enstemmigt valgt.

På valg som revisorer var:

Lars Brændgaard
H. P. Fenger
Ivan ?

( villig til genvalg)
( villig til genvalg)
( villig til genvalg)

Der fremkom ikke andre kandidater og de opstillede blev enstemmigt valgt.

Herefter overgik generalforsamlingen til punktet: Eventuelt idet dirigenten påpegede at der under dette punkt kunne
diskuteres hvad som helst, men intet vedtages.

Fra forsamlingen blev der spurgt til kontingentstørrelserne for den kommende sæson.
Michael Mølgaard redegjorde for disse med at der vil være moderate stigninger, således at kontingenterne for de enkelte
hold ser således ud for 2008 – 2009:
U7
Kr.
1000,- ( nystartere + gavekort på 50% til hockeyshoppen)
U9
Kr.
1000,- ( nystartere + gavekort på 50% til hockeyshoppen)
U11
Kr.
1800,U13
Kr.
2000,U15
Kr.
2100,U17
Kr.
2100,U20
Kr.
2200,Kvinder
Kr.
1800,.Senior motion Kr.
2000,Senior match Kr.
2200,For alle medlemmer gælder at der i kontingentet er includeret medlemskab af forældreforeningen.
Der blev forespurgt om mulighed for betaling af kontingent i rater – især af hensyn til de familier som har flere aktive
hockeyspillere i familien. Michael Mølgaard afviste dette med baggrund i de erfaringer som andre klubber har med
dette, samt klubbens begrænsede resurser til at styre dette. Han opfordrede de pågældende familier til selv at spare
kontingentet op på forkant, for at undgå negative virkninger af for store udskrivninger i august.
Der var ikke yderligere punkter under eventuelt.
Formanden bad om ordet af dirigenten, for at sige tak til Thomas Mortensen for hans store arbejde i klubben og i
bestyrelsen igennem mange sæsoner. Som en symbolsk gave fik Thomas, under bifald overrakt en vingave.
Ved den efterfølgende pokaluddeling blev følgende pokaler uddelt:
MEXICO pokalen
Kent Andersen ( for arbejdet med sportsklasserne)
HERNINGHALLENS FIDUS Lars Uldal
( for arbejdet med busser)
HIKs LEDERPOKAL
Søren Jensen
ZARTOWS MINDEPOKAL Jette Madsen
Som nyt æresmedlem blev Æres-medlems-nålen under stående ovationer tildelt Erik Bjælbæk. I sin motivation takkede
formanden for en helt igennem unik indsats for klubben igennem mange år. ”TROLDMANDEN” som gennem
generationer af ishockeyspillere har repareret og vedligeholdt udstyr på en måde som der ikke findes lige i nogen dansk
klub.
Hugo E. bad om ordet for at uddele Æresmedlemmernes pokal som tilfaldt Frits Nielsen. I sin motivation gav Hugo E.
udtryk for hans opfattelse af, at Frits Nielsen i sit kommentatorjob ved TV2 ved det netop overståede VM i Canada,
havde givet indtryk af at han havde forstand på ishockey.
Frits kvitterede med at prise det helt unikke talentudviklingsarbejde som HIK præsterer, ligesom han i særdeles høje
vendinger roste det arbejde som HIKs bestyrelse udfører.
Herefter sluttede generalforsamlingen, og dirigenten takkede for god ro og orden.

