Ordinær generalforsamling i Herning Ishockey Klub 18. april 2018 kl. 18.00
HIK Lounge Profiloptik Wichmann
Referent: AnnaMarie Hvid

Indledningsvis kan referenten oplyse at der er 12 fremmødte til generalforsamlingen. Michael Mølgaard
byder velkommen.

1. Valg af dirigent
Ole Østergaard blev valgt til dirigent. Han konstaterede med henvisning til hjemmesiden,
HerningIK.dk at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til vedtægterne.
Ole informerer om, at der ikke er nogen indkomne forslag og ingen vedtægtsændringer til denne
generalforsamling.

2. Beretning
Formandens beretning:
Michael Mølgaards beretning ligger særskilt.
Sportslig beretning U7 til U13 ved Lars Bach
Lars Bach er fraværende grundet sammenfaldende mødeaktivitet hos Herning Elite. Beretningen
fremlægges derfor af Michael Mølgaard på vegne af Lars Bach.
Sportslig beretning U15 til 1. division ved Dan Jensen
Dan Jensen er fraværende grundet sammenfaldende mødeaktivitet hos Herning Elite. Beretningen
fremlægges derfor af Michael Mølgaard på vegne af Dan Jensen.

3. Forelæggelse af regnskab
Lars Brændgaard omdeler kopi af regnskabet og fremlægger efterfølgende regnskabet.
Årets resultat er et overskud på 256.000 kr.
Resultatet betegnes af bestyrelsen som tilfredsstillende.
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 har ikke modtaget indkomne forslag.
Michael Mølgaard fremlægger på vegne af bestyrelsen et forslag om, at kontingentet hæves med
ca. 200 kr. pr spiller for den kommende sæson. En væsentlig årsag til kontingent stigningen skal
findes i at tilskuddet til klubben den kommende sæson er væsentlig mindre end de tidligere år.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
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a. Michael Mølgaard (villig til genvalg)
b. Kent Andersen (villig til genvalg)
c. Peter Stensfeldt (villig til genvalg)
d. Jesper Bredvig (villig til genvalg)
e. Michael Weis (villig til genvalg)
Alle genvælges.
Michael Mølgaard informerer om, at Jan Lund og Peter Pade efter eget ønske, træder ud af
bestyrelsen.
Der er 2 ledige pladser i bestyrelsen.
Martin Pyndt og Jens Peder Olesen opstiller til bestyrelsen.
Begge vælges til bestyrelsen.
Martin Pyndt præsenterer sig selv, er 40 år og spillet ishockey i rigtig mange år, også på eliteniveau.
Glæder sig til det kommende arbejde i HIK.

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

7. Eventuelt
Ole Østergaard informerer om, at ordet er frit. Intet kan vedtages under punktet eventuelt.
Spørgsmål omkring kulturen i HIK, bl. a opstartsturneringer savnes. Der fremføres bekymring om, at
forældreengagementet falder i klubben. Dette afføder en god diskussion, med mange gode ind
put.
Ole Østergaard takker for en god generalforsamling og giver Michael Mølgaard det sidste ord.
Tak til alle frivillige, som har ydet en indsats for HerningIK.
Herefter var der franskbrødsmadder og drikkevarer til alle fremmødte.

