
Ordinær generalforsamling i Herning Ishockey Klub 
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Indledningsvis kan referenten oplyse at der er 54 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. 
Ordet til formanden, Michael Mølgaard 
  

2. Beretning 
Formandens beretning: 
Formand Michael Mølgaard gennemgik beretning for det forgangne år. Beretningen er vedlagt særskilt. 
Ingen spørgsmål fra salen. 
  
Sportslig beretning U7 til U13 ved Lars Bach.  
Lars Bach gennemgik beretningen. Beretningen er vedlagt særskilt. 
Ingen spørgsmål fra salen. 
  
Sportslig beretning U15 til 1. division ved Dan Jensen 
U15 Emil Møller: Holdet var 3 point fra kvalifikationsspil. Har trænet godt. Ikke det største hold lige nu 
men der er potentiale. Var i Tjekkiet og det var en god tur med god stemning. 
U17: Anders Pyndt og Ulrich Thomsen: 7 mand på U16 landshold, 3 omkring U17 landshold. Til DM 
manglede holdet en af de bedste spillere. Alligevel fik de en rigtig flot sølvmedalje.  
U20: Dan Jensen og Emil Møller: Havde mistet en del spillere op til sæsonen. Endte dog med at blive nr. 
1. Super stemning og spillede rigtig gode kampe med god indsats hver gang. 3 inde over U18 
landsholdet. Fantastisk U20 DM.  
1 Division: Dan Jensen. Flot sæson i grundspillet hvor holdet blev nr. 1. Desværre mødte holdet et rigtigt 
godt Rødovre hold, som det tabte til trods god indstilling og indsats.  
Tak til alle dem der kommer med positiv indstilling herude. Tak til alle trænere, holdledere, 
buschauffører. Vi er privilegeret som klub at have så mange gode frivillige omkring holdene.  
En weekend skal ikke afgøre om det har været en god sæson. 
  

3. Forelæggelse af regnskab 
Lars Brændgaard omdelte kopi af regnskabet 2018/2019 og gennemgik tallene samt budgettet for 
2019/2020. 
Årets resultat var på 157.108 DKK 
Resultatet betegnes af bestyrelsen som tilfredsstillende med en kommentar om at aktivitetsniveauet 
bliver svært at holde i næste sæson. Dette betyder også at budgettet for 2019/2020 efter afskrivninger 
lyder på minus 56.000 DKK 
Regnskab godkendt af revisor, og revisorsuppleanter med kommentar fra Lars Brændgaard om at vi har 
en sund økonomi. 
Ingen spørgsmål fra salen. 



  

4. Behandling af indkomne forslag herunder fastlæggelse af kontingent 
Ingen indkomne forslag.  
Kontingentet: Det budgetterede underskud taget i betragtning overvejer bestyrelsen at hæve 
kontingentet med 100 DKK Det vil give ca. 30.000 DKK Bestyrelsen ønsker dog først at afdække øvrige 
muligheder. 
Forslag fra salen: Charlotte Andersen: Kigge på de hold der har fast omklædningsrum sammenlignet med 
de spillere der betaler for skab. Der er en ulighed i forhold til kontingent.  
Michael Mølgaard: Vi kommer til at indkræve 4.000 DKK fra holdkassen fra de hold der har fast 
omklædningsrum. Det betyder ikke at hold nu kan vælge at have fast omklædningsrum.  
  

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Villig til genvalg:  
 Per John 
 Jens Ruders 
 Martin Pyndt 

Alle genvalgt. 
  
Ikke villig til genvalg: 
 Peter Stensfelt (primært grundet tidsmæssig betragtning). 

  
Tre nye til bestyrelsen: 
 Bestyrelsesmedlem: Chris Damgaard: 45 år. To sønner: U13 Martin, U9 Anders, Christina som kone 

og bor i Tjørring. Kommer ud af en hockeyfamilie med mange år i klubben. Fokus på Klub kultur, 
udvikling af vores unge mennesker både sportsligt og menneskeligt. 

 Suppleant: Flemming Husak: 43 år. Er Herningenser med stort H. ”Far til 4”. Har fulgt med i 
ishockey siden 1987 og er naturligvis fan af HBF. Har en dreng der skal spille U13 i den kommende 
sæson – hans andet år i HIK. Håber da min anden søn på 3 år starter op med Familie Hockey i år. 
Spille selv motion ishockey i HIK på MHL. Er selvstændig på 15 år og er 
direktør/medstifter/medejer af Hübsch A/S. Derfor er det også naturligt at vi har sponsoreret 
både HBF og HIK de sidste mange år. 

 Suppleant: Jesper Hansen: 49 år. Flyttet herover fra Rungsted sidste år pga. Bertrams ishockey. 
Optaget på Sønderagerskolen. Startet på nyt job i Herning. Bord på Fynsgade. Arbejder med salg 
af vin.  Har været meget involveret som holdleder og i boksen. Tilbyder sin hjælp. Har selv stået 
for at skaffe sponsorater i Rungsted. Vigtigt at der gøres en stor indsats for 
rekruttering/fastholdelse og særligt for de U17 alderen, hvor der kommer meget andet ind i de 
unges liv.  

Chris, Flemming og Jesper blev budt velkommen. 
  

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter 
 Lars Brændgaard (villig til genvalg) 
 HP Fenger (villig til genvalg) 
 Ivan Thomsen (villig til genvalg) 

Alle 3 revisorer/revisorsuppleanter blev genvalgt. 
  

  



7. Eventuelt 
Spørgsmål fra Hans Richter: Er det med Struzinski blot en god idé eller er der en større tanke omkring 
det? 
Svar fra Michael Mølgaard: Søren Baadsgaard har lagt det initierende arbejde i at holde møder med HIK 
og Herning Blue Fox omkring hvad der er behov for, for rent sportsligt at kunne skabe sportslige 
resultater samtidig med at der udvikles talenter. Vi havde tidligt i processen kig på Martin Struzinski som 
har den helt rigtige uddannelse og erfaring til den arbejdsbeskrivelse vi fandt frem til i fællesskab. 
Martin vil kunne gå i dybden i HIK og sikre at vi i dagligdagen får eksekveret på det sportslige. Der er 
rigtig mange arbejdsopgaver for både HIK og Herning Blue Fox. 
  
Michael Mølgård tog ordet: Sagde farvel og tak for indsatsen til Peter Stensfelt. Tak for din indsats og 
dine gode input og holdninger.  
  
Per John tog ordet: Tak for de 10 år som formand til Michael Mølgaard. Michael Mølgaard modtog en 
erkendtlighed fra bestyrelsen og et stort bifald. Michael bemærkede til de to nye suppleanter at han selv 
var startet som suppleant. 
  
Ole Østergaard rundede Generalforsamlingen formelt af med tak for god ro og orden og gav Michael 
Mølgaard det sidste ord. 
  
Michael Mølgaard: Tak til Ole for den gode styring her på generalforsamlingen.  
  
Herefter var der franskbrødsmadder og drikkevarer til alle fremmødte. 


