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Ordinær generalforsamling I Herning Ishockey Klub 25. maj 2016 kl. 18:00
HIK Lounge Profiloptik Wichmann.
Referent: Henrik Søgaard
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Indledningsvis kan referenten oplyse, at der var ca. 40 deltagere i generalforsamlingen.

1. Valg af dirigent
Ole Østergaard blev valgt til dirigent.
Han konstaterede med henvisning til avisannonce og artikel på HerningIK.dk, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
Ole konstaterede også, at der i forbindelse med foreslåede vedtægtsændringer, skal
være flertal fra mindst 2/3 af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.
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2. Beretning
- Formandens beretning
Michael Mølgaards beretning ligger særskilt.

- Sportslig beretning U7 til U13 v. Lars Bach
U7
U7 startede sæsonen med 10 spillere og sluttede med 29.
Udover de 19 nye spillere har U7 haft nogle inde over holdet, som hurtig er rykket op
på U9 – så alt i alt er der rekrutteret 19 nye på U7 samt de nytilkomne på U9 – dertil
kan vi så ligge en hel del af de helt små på far/søn som har sagt, at de starter på U7 til
sæsonstart, hvilket vi glæder os meget til
Det har været en rigtig god sæson med STOR fokus på skøjteløb og leg, børnene har
flyttet sig meget i løbet af sæsonen.
U7 har deltaget i 10 miniturneringer rundt omkring i jylland og på fyn – sådanne
miniturneringer styrker sammenholdet både hos spillerene og forældrene - drengene
elsker de lange busture.
U7 har ligeledes afholdt et meget vellykket arrangement med Århus som kom med
deres hold og der blev kørt en fælles træning og derefter en mixed kamp.
Efterfølgende var der rundvisning i Bluefox omklædningsrum og frokost, som var et
sammenskudsgilde fra begge klubber. Hele dette vellykket arrangement blev
afsluttet med, at begge hold og deres forældre overværede en Blue Fox kamp - super
god dag hvor vi fik meget ros fra Århus ledere og forældre.
Sidste træning blev traditionelt afholdt i forbindelse med det årlige
overnatningsarrangement - eftermiddags aktiviteterne bød på 1.div bronzekamp,
fodbold, floorbal og brætspil – dagen blev rundet af med pizza, nathockey og lidt
natmad inden sengetid – efter en god nats søvn og morgenmaden var der igen et ispas,
og hereafter afslutning med kage og saftevand. Endnu en gang et hyggeligt
arrangement, som bliver gentaget næste sæson.
Endnu en super god sæson for U7
U9
U9 har fra sæsonstart haft et rimeligt stabilt antal spillere. Der har været tilgang og
frafald, men alt i alt i gennemsnit 27 spillere.
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På trænersiden har U9 været 6 trænere, Lars B., Alexei, Bo, Martin T., Martin H og
Henrik.
Træningen har været planlagt med stationstræning, hvor der har været fokus på at få
involveret alle elementer fra ATK-mappen.
Når man træner 7-8 årige er der et meget stort spring i niveau - nogle kan alt, andre
kan næsten intet, fordi de er helt nye – opfattelsen er, at U9 ved sæsonens slutning
har fået hævet laveste niveau betragteligt – og der er mange rigtige dygtige
skøjteløbere og puckfører.
U9 har deltaget med 2 hold i U9 turneringen - et rødt og et hvidt hold hvilket har
betydet, at alle spillere har spillet mange kampe i forhold til deres alder.
Næsten som traditionen byder, taber vi mange kampe først i sæsonen, men er sidst på
sæsonen er U9 holdet på niveau eller over niveau med andre klubber.
De to år, spillerne er på U9 ”disciplintræning” man skal lære sig:
- skøjteløb
- stokteknik
- små spilmomenter
- når træneren fløjter betyder det STOP – og alle lytter
- når man er til træning er man til træning
- knap så meget forældrehjælp som på U7

U9 har haft en overnatningsweekend i hallen, hvor holdet havde et ispas lørdag
eftermiddag, nat ispas lørdag aften (man spiller i mørke) og igen et ispas søndag
morgen - det var igen en hamrende success med super glade og tilfredse børn.
Konklusionen for året er, at U9 har haft en fantastisk flok der har været træningsivrige
der vil gerne lære. De elsker, når vi har en U15-spiller med til at vise øvelser.
Slutteligt skal det siges, at de spillere som rykkede op fra U7 har været super gode
skøjteløbere, og har en god disciplin - det er et rigtig godt stykke arbejde, der laves på
tværs af de mindste årgange
Alt i alt en super god sæson for U9 både sportsligt og udviklingsmæssigt.
U11
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U11 startede sæsonen med at møde hold på et helt andet niveau – det betød store
nederlag og samtidig viste det sig, at der var nok at tage fat på rent spillemæssigt og
udviklingsmæssigt
U11 holdet havde en trup på 24 spilere og 4 målmænd som betød, at alle spillere
undtagen de 5 låste spillere har spillet mange kampe på begge hold.
Som sæsonen skred frem skete der en forholdsvis stor udvikling på holdet med hensyn
til det rent sportslige og udviklingsmæssigt – nu kunne man begynde, at se de ting de
trænede på udforme sig i kampene.
Efter jul kunne man se at holdet begyndte, at forstå hvad det betød at ”spille” ishockey
- og de begyndte at vinde over nogle af de hold de havde tabt med 3-4 mål til tidligere
på sæsonen - de kom rigtig tæt på nogle af de hold som havde været meget
dominerende i turneringen, de sidste kampe de spillede mod de hold blev rigtig tætte
og først til sidst i de kampe blev de afgjort, nogle blev tabt og andre blev vundet.
Sæsonen blev afsluttet med en kanon tur for alle til Hamborg hvor holdet var delt op i
2 lige stærke hold – turneringen dernede var U12 turnering så begge hold blev
overmatchet i kampene hvilket betød, at de sluttede sidst i begge deres grupper og
endte med at spille mod hinanden om 7. – 8. pladsen, kampen endte 5 – 5 og der
skulle straffeslag til at finde en vinder. Selvom begge hold var prügelknap i turneringen
var turneringsledelsen så imponeret af begge hold, at de under turneringen lavede en
pris til begge hold for det største gåpå mod – vi spillede mod tyskere hvor deres stave
var højere end vores spilere.
Alt i alt har det været en fin sæson for U11 holdet hvor spillerne har gennemgået en fin
udvikling - set over hele sæsonen har U11 holdet udviklet sig enormt til træning - og i
kampene er holdet gået fra at spille ”kaos” hockey til virkelig at forstå meningen med
at holde sin plads, hver mand hver sin opgave – ingen tvivl om at der er fremtid i
årgang 2005 & 2006
U13
U13 sæsonen kan i år i bedste kliche-stil betegnes som en sæson med mange både opog nedture. Holdet viste igennem sæsonen tendenser til, at når man spillede godt, så
kunne man slå alle hold, mens man også kunne tabe til alle hold, hvis ikke hele holdet
”mødte op”.
Denne tendens blev til sande bevist til JM i Frederikshavn, hvor man tabte alle tre
kampe og dermed ikke kvalificerede sig direkte til DM, som var det klare mål for
dagen. Derfor måtte man ud i en nervepirrende kvalkamp på hjemmebane mod
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Frederikshavn, som man heldigvis trak det længste strå i til stor forløsning for både
spillere og trænere.
Herefter kom man til DM med en holdning om, at man var glad for at være med, men
at holdet kunne være en af dem der kunne lave nogle ”overraskelser”.
Fredag startede man med, at skulle spille mod de jyske hold, som man 14 dage
forinden havde tabt til. Her gjorde U13-holdet rent bord og fik dermed en fantastisk
start på DM samt en dejlig revanche. Dagen blev kronet med en kanon flot kamp mod
en af DM-favoritterne AaB, som endte med at være grundlaget for en medalje kampen blev spillet efter Herning-ånden om at ”vilje slår teknik” og blev anerkendt fra
mange sider i løbet af weekenden.
DM endte med 5 sejre og en velfortjent bronzemedalje.
Udover JM og DM deltog U13.1 i 2 puljeturneringer, mens U13.2 også deltog i to
puljeturneringer og LM hvor holdet vandt sin gruppe og endte på en flot 5. plads
Sæsonen blev afsluttet med en fin udenlandstur for alle spillerne til Tjekkiet.
Generelt kan det siges, at spillerne har haft et meget højt aktivitetsniveau og hver
spiller har i gennemsnit spillet 55 kampe.
Alle spillerne har rykket sig et godt stykke hele sæsonen igennem og begge årgange ser
ud til at gå i den rigtige retning, hvilket tegner godt for dem, når de om 2 år er U15.
Som jeg også sidste år ved samme tid sagde, så har vi her i Herning de bedste
udviklingsmuligheder for at blive ishockeyspiller – både nede i de 4 mindste årgange og
oppe ved de store i talentafdelingen nyder vi godt af, at have en bestyrelse der har stor
så stor fokus på hvad der sker og hvordan vi udvikler spillerne – flere
bestyrelsesmedlemmer har deres daglige gang på holdene som holdledere og træner –
det findes ikke mange steder i Danmark.

- Sportslig beretning U15 til 1. division v. Dan Jensen
Dan Jensen orienterede kort om holdene:
U15: - Det er en stor trup. Mange gode spillere.
De vandt grundspillet. Til JM gav Vojens dem et wake up call ved at vinde foran
Herning.
Holdet spillede et godt DM, hvor holdet desværre kun vandt sølv. Der blev spillet godt
hockey.
Ved turnering i Tjekkiet blev holdet nr. 2.
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Så 3 gange sølv.
U15.2 deltog i turnering i Sverige.
God sæson.
U17: - Det er også en stor trup.
Mødte Stavanger i en opstartsfase. Det skal de igen i år.
Vandt grundspillet, og gik direkte til DM. Det har været en rigtig god sæson, som blev
afsluttet med DM guld i en sindssyg og fantastisk kamp mod Rødovre. I de første 20
minutter spillede holdet det bedste hockey EVER.
Det er ”tuff” at vinde en guldmedalje, men spillerne er tuff!

U20: - Holdet vand grundspillet. Tabte kun en kamp.
Det er en god trup. De fortjente guld, men sådan gik det ikke.
1.div.: - Godt mix af unge og ældre spillere. De har en god indstilling. Det har været
godt, at få Adam tilbage. Det har givet et godt hold.
Fik en flot 3. plads i turneringen.
Dan har spurgt forskellige personer omkring, hvad Herning gør rigtigt.
Flemming Green: Markant udvikling. Det for trænere, talenter og faciliteter.
Ved A-VM var der 8 tidligere HerningIK spillere repræsenteret. Det er et unikt setup.
Martin Struzinski: U18 landstræner. Fornøjelse at arbejde med spillere fra Herning.
Sundt lærings- og træningsmiljø. Fysisk godt trænede.
Olaf Eller: Dedikerede ishockey mennesker i klubben. Træningsvillige spillere. Alle med
en god indstilling og godt trænet. Og med et JEG VIL VINDE instinkt.
Dan sluttede af med at slå en tyk streg under, at i Herning betyder klubben alt for os!
Et spørgsmål fra forsamlingen: Bliver Adam i HerningIK? Svaret var: Ja. Et år mere indtil
nu.

3. Fremlæggelse af regnskab
Lars Brændgaard fremlagde regnskabet.
Årets resultat er et overskud på 137 tkr. sammenlignet med 32 tkr. sidste år.
Årets resultat er endog efter hensætning af 125.000 kr. til fremtidige investeringer.
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Resultatet betegnes af bestyrelsen som tilfredsstillende.
Der har været en glædelig stigning i reklameindtægter på over 100 tkr.
Alt i alt er det en likvid forening, og økonomien kan kaldes god og sund.

4. Behandling af indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslog at kontingentet bliver forhøjet med 100 kr.
Årsagen er bl.a. at SIKH (Samlede Idræts Klubber i Herning) har varslet ændringer i
tilskud.
Brøchners Biler har meddelt, at det i nær fremtid ikke længere er muligt at leje busser
uden chauffører. Derfor vil der være en stigning til lejebusser, da disse skal lejes med
chauffør fremover.
Der var ingen bemærkninger til kontingent stigningen.
Kontingentet er stadig i den laveste del af kontingenterne i ishockey Danmark.

- Tilretning og ændring af HIKs vedtægter
Michael Weis kom med motivationen for at ændre vedtægterne, således at de svare til
den nye elektroniske tidsalder. Tiden er løbet fra girokort og indmeldelse manuelt.
Derfor er der grundlag for at ændre vedtægterne således, at der nu er fokus på at
indmeldelse er ved betaling via Conventus. Og betaling er senest 1. september ved
sæsonens start. Ingen betaling, ingen træning.
I § 2 tilføjes ”inden for ishockeysporten”.
I § 4 slettes alt vedrørende tidligere kontingent betaling via girokort, inkasso, o.s.v.
Forhold om regnskabsår flyttes til § 5.
§ 5 ændret vedr. ny kontingent metode og regnskabsår.
§ 6 slettet helt. Vedrørte udstedelse af medlemskort.
§ 7 er nu § 6. I paragraffen er ændret at generalforsamlingen kun indkaldes på
klubbens hjemmeside. Ikke længere i avisen.
§ 12 er nu § 11. Alle forhold om forretningsfører er slettet, da alle godkendelser af
betalinger sker af mindst to, herunder bogholderen.
Der var ingen indvendinger i mod ændringerne. Der var ingen som ønskede skriftlig
afstemning. Derfor godkender den samlede generalforsamling ændringerne.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
1) Michael Weis (villig til genvalg)
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2) Kent Andersen (villig til genvalg)
3) Peter Stensfeldt (villig til genvalg)
4) Michael Mølgaard (villig til genvalg)
5) Flemming Andersen (genopstiller ikke)
6) Morten Larsen (Fratræder efter eget ønske)
7) Jesper Bredvig (opstiller til bestyrelsen)
8) Peter Pade (opstiller til bestyrelsen)
Der var ikke yderligere fra forsamlingen, som ønskede at træde ind i bestyrelsen.
De foreslåede nye, Jesper og Peter, indtræder derfor i stedet for Flemming og
Morten.

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter
1) Lars Brændgaard (villig til genvalg)
2) HP Fenger (villig til genvalg)
3) Ivan Thomsen (villig til genvalg)
Alle tre revisorer/revisorsuppleanter blev genvalgt

7. Eventuelt
Ordet frit. Intet kan vedtages under eventuelt.
Lene M.: Ros til og stolthed over at være en del af HerningIK. Det giver glæde at høre,
hvad andre siger om klubben.
Michael M.: Tak til de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres engagement. De er
alle en del af hockeyfamilien i Herning.
Ole Østergaard: Takker for en god generalforsamling og giver Michael M. det sidste
ord.
Michael fortæller lidt om det scoop det er, at man netop i sidste uge har lavet aftale
med målmandstræneren for New York Islanders om, at træneren kommer til
SummerHockey@herning, sammen med NYIs træner.
Det bliver et unikt set up med yderligere nogle rigtig dygtige tjekkiske trænere.
Tak til alle frivillige, som har ydet en indsats for HerningIK.
Herefter var der franskbrødsmadder og drikkevarer til alle fremmødte.
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