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Ordinær generalforsamling I Herning Ishockey Klub 20. maj 2015 kl. 18:00  

HIK Lounge Profiloptik Wichmann. 

Referent: Henrik Søgaard 
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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 Østergaard konstaterede samtidig, at det var det største fremmøde i flere år.  

(Referenten anslår, at der var ca 120 deltagere) 
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2. Beretning  

- Formandens beretning  

Michael Mølgaards beretning ligger særskilt. 

 

- Sportslig beretning U7 til U13 v. Lars Bach  

U7 : U7 startede med 11 og sluttede 33 spillere, hvor af de fleste nu er faste spillere – 
et par enkelte er stadig boblere - det har igen været en god sæson med en 
fornuftig stor tilgang. 
 
Næste sæson starter U7 med 13 spillere på holdkortet, så der skal igen sættes gang i  
rekruttering fra start 
 
Gennem hele sæsonen har U7 fokuseret meget på skøjteløb og leg, og det har klart 
givet resultat eftersom alle spillere vist stor fremgang på isen 
 
Ligesom sidste sæson startede U7 sæsonen med at tabe STORT til flere af de andre 
hold, men i slutningen af sæsonen spillede de lige op med de andre hold 
 
Udover det rent sportslige med træning og kampe, har U7 haft et par større  
arrangementer. Lige før jul afholdte de en fælles dag med Silkeborg – en super 
hyggelig dag med fælles istræning, kamp med mixed hold og afsluttende med 
æbleksiver, kage og pakkespil - det er efterhånden blevet en tradition.  
 
I slutningen af januar spillede U7 en kamp mod Bluefox - det var en overraskelse til 
både børn og forældre. U7 mødte selvfølgelig talstærkt op til kampen med 4 kæder, 
mens Bluefox stillede op med 2 kæder, en målmand, trænere osv. En kæmpe tak til BF 
spillerne som virkelig levede sig ind i kampen, som U7 selvfølgelig vandt med 4-3 ;-) 
Efter kampen blev der med hjælp fra forældre serveret sandwich til begge hold og der 
var tid til autografer. 
 
U7 afsluttede traditionen tro sæsonen med et stort overnatnings arrangement, der 
bl.a. bød på skattejagt i hallen, fodbold, pizza og nathockey – dette overnatnings 
arrangement blev afsluttet med HIK's fastelavnsfest på isen. 
 
Endnu en super god sæson for U7 

 
U9: Sæsonen startede med omkring 20-22 spillere født i henh. 2006 og 2007  
Tilgangen på U9 holdet i den forgange sæson har været tilfredsstillende – der er 
kommet en del spillere op fra U7 holdet. 
 
Til hver træning har der været mellem 3 – 5 trænere på isen – hvilket er meget vigtigt 
når der trænes stationstræning, som er den optimale træningsform for denne årgang. 
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Hele sæsonen har der været stor fokus på skøjteløb og teknik hvilket har betydet, at vi  
har fået nogle rigtig dygtige skøjteløbere og tekniske dygtige spillere. 
 
U9 holdets kampniveau i starten af sæsonen var relativt “lavt” i forhold til de hold de  
mødte først på sæsonen – men især efter jul var U9 holdets niveau lig eller bedre end 
de andre hold. Kampe som blev tabt i starten af sæsonen slog eller spillede U9  lige 
med efter jul – alt i alt så sluttede U9 med et ganske højt niveau i forhold til de andre 
hold i Jylland   
 
U9 har deltaget både i den røde og hvide U9 turnering i år – det har betydet at alle  
spillere har spillet mange kampe i forhold til deres alder. 
 
Fra sæson start har der været stor focus på, at det skal være sjovt at spille ishockey –  
både til træning og til U9 turneringerne hvor missionen var alle mand frem og alle 
mand tilbage, altså ingen faste pladser på banen - og missionen må siges at være 
fuldført, alle spillere arbejde både frem – og hjemad af banen. 
 
Alt i alt en super god sæson for U9 både sportsligt og udviklingsmæssigt. 
 
U11: 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 rent spillemæssigt.  
 
Holdet var præget en del af at de ikke var særlig mange spillere på holdet - der var ikke  
nok til at lave et ”rent” 1. og 2. hold, hvilket betød at alle spillere undtagen de 5 låste  
spillere har spillet rigtig mange kampe på begge hold.  
 
Som sæsonen skred frem skete der en forholdsvis stor udvikling på holdet med hensyn 
til det rent sportslige – 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, desværre ikke til Hernings fordel.  
 
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 enorm i kampene hvor  
holdet er 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 2004 & 
2005  
 
U13:  
U13.1 
- JM sølvvindere 
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- Grundspilsvindere 
Deltaget i: 
- U13.1 uddannelses turneringen 
- U13.1 point turneringen  
- U13.1 puljeturnering 
- U13.1 jysk mesterskab 
- U13.1 dansk mesterskab 
- U13.1 turnering i Sverige 
- U13 turnering i Frankrig 
 
U13.2 
- Landsmesterskab sølvvindere 
Deltaget i: 
- U13.2 turneringen 
- U13.2 puljestævne 
- U13.2 landsmesterskab 
- U13 turnering i Frankrig 
 
Træningerne: 
Mandag: istræning med fokus på det individuelle 
Tirsdag: istræning med fokus på det basale i ishockey – placering på banen 
Onsdag: istræning inddelt i niveau, med udgangspunkt i det individuelle og spillet  
omkring mål 
Torsdag: istræning med fokus på det individuelle og kampsituationer  
 
Inden sæsonen var målsætningen en top 3 placering til JM og en top 5 placering til DM. 
 
Men son sæsonen skred frem var den klare målsætning guld ved JM og en top 2 
placering til DM – desværre glippede guldet til JM mod et stærkt spillede Aalborg hold. 
 
U13 DM på hjemmebane blev en kæmpe skuffelse – en 4. plads er slet ikke 
acceptabelt. 
 
Holdet har gennem hele uddannelsesturneringen (12 kampe) spillet med 4 kæder. 
 
Ingen tvivl om, at vi her i Herning giver de bedste udviklingsmuligheder for at blive  
ishockeyspiller. Hvis man isoleret ser på de 4 mindste årgange – så er der i år blevet  
indkøbt et sæt ekstra små bander (Tak til Spar Nord) som vi bruger når vi spiller U7, at  
have 2 sæt af de må bander er noget vi her i Herning kun kan prale og være stolte af.  
 
Nede i de 4 mindste årgange nyder vi godt af, at have en bestyrelse der har stor fokus 
på det jeg vil kalde deres egenkapital – vi har et bestyrelsesmedlem der er holdleder 
på U11, et bestyrelsesmedlem endda formanden der er træner på U11 – der er ikke 
mange måske slet ingen klubber i Danmark hvor en bestyrelsen har så stor fokus på de 
4 mindste årgange, noget mange klubber misunder os. 
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Forleden læste jeg på nettet, at en anden klub i Danmark har valgt at lave det jeg vil  
kalde en Herning model – det de har valgt ”vores” model skal vi kun være stolte af og  
samtidig viser det jo også bare, at vi er et skridt foran eftersom sportsudvalget og  
bestyrelsen udtænkte denne Herning model for over et år siden. 
 

 

- Sportslig beretning U15 til 1. division v. Dan Jensen 

Dan Jensen orienterede kort om holdene: 

U15: - Han havde også spillerne sidste år, og der er foretaget en ”investering” i 

spillerne. 

De har trænet hårdt. 

Holdet var nr. 5 i Jylland  som U13. 

Der er arbejdet meget med attitude og mangel på selvtillid. 

Holdet vandt U15.2 – Landsmesterskaberne – med god indstilling og vilje 

Holdet tabte i begyndelsen af sæsonen mange kampe, men spillede lige op med de 

andre hold sidst på sæsonen. 

De kom til DM, men vandt ingen kampe. Spillede uafgjort med Rungsted i en kamp, 

hvor holdet kunne have givet op.  

God sæson. 

 

U17: - Holdet var nr. 5 i Jylland som U15. 

Det er en fantastisk årgang med masser af talent. 

De kom med til DM kval-kampe, hvor de kæmpede godt, men på trods af godt spil, 

kom de desværre ikke videre. 

Det er en meget talentfuld årgang. 

 

U20: - Trænere Bjørn og Ulrik. 

Det er en udfordring, fordi U20 næsten står med et nyt hold hvert år, fordi der er så 

mange spillere der rykker videre til BlueFox eller andre steder. 

Det er et ungt hold. 

De kom frem til en svær DM kval, og kom til DM. 

De havde nogle hårde, gode kampe til DM. 

 

1. div.: - Har haft en god sæson. 

Blev vindere af grundspil. 

Men blev så slået ud i 3 kampe i kampen om at komme videre i DM-slutspillet. 
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Det blev fremhævet, at Herning har sendt spillere til samtlige landshold. Også til U18 

og senior landsholdet for kvinder. 

Det er et flot resultat. 

 

Alle ser frem til en god, ny sæson. 

 

3.  Fremlæggelse af regnskab 

Lars Brændgaard fremlagde rengskabet. 

Årets resultat er et overskud på 32 tkr. sammenlignet med et underskud på 112 tkr. 

sidste år. 

Årets resultat er endog efter hensætning af 200.000 kr. til fremtidige investeringer. 

Resultatet betegnes af bestyrelsen som tilfredsstillende. 

 

Det er en Likvid forening, og økonomien kan kaldes god og sund. 

 

4. Behandling af indkomne forslag herunder fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen forslog at kontingentet blev fastholdt på samme niveau, som sidste år.  

Der var ingen bemærkninger hertil. 

 

- Omplacering af kontante midler i Landbobanken, Herning 

Der er et beløb på ca. 250 tkr. i Landbobanken. Beløbet er bundet således, at de kun 

kan frigives, hvis generalforsamlingen giver tilladelse til at pengene kan frigives. 

Den samlede generalforsamling gav accept uden bemærkninger. 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer:  

1) Jan Lund (villig til genvalg)  

2) Per John Knudsen (villig til genvalg)  

3) Jens Ruders (villig til genvalg)  

4) Morten Larsen (villig til genvalg)  

5) Thomas Mogensen Opstiller til en af de 4 pladser 

Der er 4 pladser på valg til bestyrelsen, og 5 kandidater. 

Ole Østergaard læste reglerne for valgprocessen op fra vedtægterne. 

Der er tale om simpelt stemmeflertal. 

 

Ved stemmelighed – som ikke er omtalt i vedtægterne – blev det lagt op til 

generalforsamlingen at vedtage, om omvalg kunne accepteres. Omvalg skal kunne 
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være i tilfælde af stemmelighed mellem de to kandidater med laveste stemmetal. 

Dette vedtog generalforsamlingen uden kommentarer. 

 

Mindst 3 medlemmer har begæret skriftlig afstemning. 

 

Præsentation af kandidater: 

Thomas Mogensen – Han har børn på 3 forskellige hold i klubben.  

Han vil gerne være en del af en mere synlig bestyrelse.  

Han er til daglig ambulance redder hos Falck, og han mener at han bl.a. kan bidrage 

med fokus på skadebehandling. 

 

Michael Mølgaard præsenterede de 4 bestyrelsesmedlemmer, som er på valg: 

Jan Lund: Næstformand. Er medlem af sponsorudvalget, som bl.a. har lavet flere 

aftaler om klubsponsorater i denne sæson. Han er drivkraften omkring HIK dragter og 

merchandise. 

Jan er en af 3 personer, som gennem 2 år har arbejdet med projekt nyt isstadion. 

Han er klubrepræsentant for HIK i DanHostels bestyrelse. 

 

Per John Knudsen: Kampkoordinator for samtlige HIK kampe. 

Ansvarlig for salg af skabe. 

Koordinering med alle holdledere herunder udlevering af nøgler og oplæring i brug af 

slibemaskine. 

Bindeled mellem HIK og halfolkene. 

HIK Summerhockey, Cups og afvikling af Elitesamlinger. 

Praktiske opgaver og holdleder. 

 

Jens Ruders: Koordinering, indkøb og prisforhandling – HIK Cafeteria og automater. 

Medlem af sponsorudvalg og ansvarlig for alt omkring trøjesponsorater, herunder 

redigering, registrer, tryk og print. 

Koordinering med alle holdledere herunder oplæring i brug af slibemaskine. 

Praktiske opgaver og holdleder. 

 

Morten Larsen: HIK repræsentant i Herning Elite. 

Ansøgninger til fonde. 

Medforfatter sammen med Jan Lund til HIK trivselsregler og retningslinier for TAK. 

Gennemsyn af kontrakter. 
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Stemmesedler blev udleveret pr. husstandsmedlem eller æresmedlem ud fra lister. 

Udleveringen blev kontrolleret af Lars Bach og Michael Weiss. 

 

Stemmeproceduren var, at der skulle sættes et kryds ud for 4 af de 5 personer på 

stemmesedlen.  

Alle stemmesedler udfyldt på anden måde blev anset for ugyldige. 

 

Afstemningen viste, at Thomas Mogensen ikke blev valgt ind. 

 

Michael Mølgaard afsluttede valget med at konstatere, at der ikke var vindere og 

tabere. Det er positivt, at der er personer, som stiller op til valget. Det er et udtryk for 

dynamik. Og Michael konstaterede, at han gerne ser frem til at gøre mere brug af 

Thomas’ kvalifikationer i klubben.  

 

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. 

- Ungdoms pokal 

Asger Kragh bad om ordet. 

Han uddelte Hugo E’s ungdoms vandrepokal til Sebastian Ruders. 

Pokalen uddeles til en talentfuld spiller i HerningIK. 

Sebastian er valgt af trænere, holdledere og medspiller. 

Han er en holdspiller, han er farlig foran må, han er en god kammerat. 

Han er et talent i udvikling. 

Tillykke til Sebastian Ruders. 

 

 

Michael Mølgaard sluttede med at komme med lidt info: 

Den 12/6 2015 har formanden for Lions Club bedt Michael og et par spillere om at 

møde op. HerningIK skal have modtage en check fra Hugo E’s fond, og Lions Club har 

valgt at fordoble beløbet. 
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Michael fortalte kort om: 

Kick-off 27/6 2015 

Summerhockey 1/8 2015 

BierFest 7/11 2015 

At der vil blive arrangeret ekstra skøjtetræning/skøjteteknik i næste sæson (ala Radim) 

At der er et super setup på målmandstræningen, som Ernst, Peter og Pisar står bag. 

At der bliver en ekstra træningsuge med Bernie Cassel og Tim Yuhas. 

At der bliver specialtræning i uge 42. 

 

 

Tak til alle frivillige, som har ydet en indsats for HerningIK. 

 

Herefter var der franskbrødsmadder og drikkevarer til alle fremmødte. 


