Generalforsamling den 26. februar 2018
Fremmødte til generalforsamlingen ca. 45
1. valg af dirigent

Erik Nissen blev enstemmigt valgt

2. bestyrelsens beretning

Formanden fremlagde bestyrelsens beretning. Det er en
god og harmonisk bestyrelse, hvor formanden
koordinerer, og uddelegerer. Hvert medlem af
bestyrelsen tager sin del af opgaven.

Sven præsenterer beretning om VUC Vesterskovsløbet:
• Løbet afholdes d. 10/5.
• 40 års jubilæum i år – er der gode ideer til, hvad vi
kan gøre for at markere dette? Gode forslag til events
for afholdelse af jubilæumsløbet modtages gerne.
• Nye medlemmer i styregruppen. Opgraderer til 5
personer.
• De første år i løbets historie var gennemsnit ca. 600
stk. De sidste 7 år er gennemsnit 1200 deltagere.
Det er svært at fastholde antallet af deltagere –
Styregruppen modtager gerne ideer til hvordan vi
kan sikre at antallet holdes oppe.
• Styregruppen har fokus på at holde udgifter nede,
men hvordan kan vi udvikle løbet?
• Gratis ambassadører - Vikings XL, Bakkekongen
• Sponsorer arbejder på at få flere - HAB har trukket
sig fra Bakkespurten.
• Trafikofficials - vi har behov for at flere! Jan Nøjsen
og Per Koustrup er klubbens
• Generelt behov for hjælpere - vi mangler 20 stk. - 10.
maj+ dagen før. Meld dig gerne til Lene Falk.

Webmaster – beretning
• Nye hjemmesider www.haderslev-if.dk og www.vucvesterskovsloebet.dk
• Brug af Facebook som annonceplatform – det har vi
god succes med – Atletikafdelingen har fået mange
nye medlemmer.
• Nyt medlemsystem Conventus – alle har modtaget et
login (Hvis ikke så kontakt webmaster).
o Alle kan nu betale kontingent via Conventus
med betalingskort.
o Udfordring med rabatten til
familiemedlemskab. Derfor registreres 1. + 2.
medlem af familien, som individuelle
medlemmer a’ 500 kr. De efterfølgende
medlemmer registreres, som
familiemedlemskab til 0 kr.

Familiemedlemskab skal godkendes af
medlemskasserer.
• Persondataforordning – rammer også klubben. Vi
beskytter jeres persondata og opbevarer dem ikke
unødigt.
• Samtykkeerklæring er nødvendig – husk at registrer
dig via hjemmesiden.
3. beretning fra udvalgene Atletik:
Heidi Colstrup formand for Atletikudvalget fremlægger
beretning fra året der gik i atletikafdelingen – se beretning
på hjemmesiden.

4. Fremlæggelse af
regnskab for det forløbne
år

5. Forelæggelse af
næste års budget,
samt fastsættelse af
kontingenter

6. Behandling af
indkomne forslag.

7. Valg af
bestyrelse
a)Formand
b) Medlemskasserer
C) 2 suppleanter

Motion:
Kim R. Petersen, formand for Motion og Tri fremlagde
beretning fra Motion og TRI - Beretningen lægges på
hjemmesiden.
Peter Køhling, kasserer fremlagde årets regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

Kasserer fremlagde budget for 2018. Budgettet er
opdelt på følgende måde:
• Overordnet budget
• VUC Vesterskovsløb
• Motion og Tri
• Atletik
Nuværende kontingent fastholdes.
Ingen indkomne forslag

•
•
•

Ingen vil erstatte Sven Christensen, så han lader sig
overtale til endnu en periode.
Hanne Johnsen trækker sig som medlemskasserer. Kim
Jürgensen lader sig vælge.
Alfred Sørensen og Rene Steenberg Olsen melder sig som
suppleanter og vælges.

8. Valg af 1 revisor

Jan Nøjsen er på valg. Han genopstiller og fortsætter.

9. HIF initiativ pris

Heidi Colstrup modtager prisen for sit store arrangement i
atletikafdelingen.

10. Erik Bjerre fonden

Ulla Arreborg tildeles denne for sin mangeårige indsats i
klubben dels som tidligere kasserer og medlem af
styregruppen til VUC Vesterskovsløbet.

11. Æresmedlem

Henrik Bjørkmark Thomsen tildeles et æresmedlemskab for
de flotte resultater han har opnået ved Para-OL, hvor han
har vundet flere guld og sølv medaljer på 100, 200 og 800m.
Derudover har Henrik trofast været træner i
atletikafdelingen, hvor han sørger for, at de unge trænes
sikkert og hårdt.

