Referat generalforsamling i VHK d. 7. april 2016

1. Velkomst v. formand Jesper Dittmann.
Valg af dirigent - der foreslås Kristian Larsen, som blev valgt.
Referent René Holmblad blev valgt – Generalforsamling er lovligt indvarslet i uge 11 i
Ugeavisen.
2. Formanden aflægger beretning:
Status på sæson 15/16.
I alt 4 tuneringshold
En start med nye U9 spillere som fik startet med kampe sidst på sæsonen, U14 pigerne
måtte stoppe halvvejs med at spille turnering pga. skaber og frafald af spillere.
Trille Trolle hold holdt hver måned i Fritidscentret, med tilslutning på mellem 10-20
deltagerere per gang.
Klubben overlevede en hallukning midt i højsæsonen. Træning i Sakskøbing hallen
sammen med deres serie hold.
Resultater for U16 pt en 2.plads, Damer serie 2 pt en 1. plads, Herre serie 1 pt. en 8.
plads og Herre serie 4 pt. en 4. plads.
Stor tak fra formanden med hjælp til at skaffe penge til klubben ved deltagelse i
middealder festival, høstfest, VHK Vennerne mv.
Tak til alle sponsorer, bestyrelse og trænere for deres indsats og gode arbejde.
3. Kassereren fremlægger regnskab:
René Holmblad uddelte statistik med grafer, som giver overblik over indtægter og
udgifter for 2015.
Information om klubbens udgifter, hvor vores forbund HRØ igen er topscorer.
En stor stigning i manglende kontingentbetaling fra medlemmer og en enkelt sponsor
inden regnskabets afslutning. Klubbens balance 31/12-2015: kr. -2.839,89
En stor indsats af klubbens medlemmer for årets klubarbejde.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Kontingent ændring af U6/U8 fra 125kr/halvår til 150kr/halvår.
Forslag vedtaget.
5. Valg af kasserer – lige år
På valg René Holmblad, René Holmblad ønsker at fortsætte og derfor genvalgt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Anja Andersen og Julie Skov er på valg og ønsker ikke at genopstille.
Michelle Latocha opstiller og blev valgt.
Katja Hansen opstiller og blev valgt
Bestyrelsesmedlemmer (valgt for 2 år)

Valg af suppleanter.
Dorthe Schilling og Mads Bagge på valg og ønsker ikke genvalg.
Julie Skov opstiller og blev valgt.
Anna Jacobsen opstiller og blev valgt.
Suppleanter (valgt for 1 år)
7. Valg af revisorer, samt suppleant
Lone Pedersen og Lynge Jensen genvalgt som revisorer.
Kristian Larsen valgt som revisorsuppleant.

8. Eventuelt
Datoer for Middelalder vagtplan på vej ud, meld gerne tilbage direkte til Dorthe
Schilling.
Opstart af håndbold fitness, med Michelle Latocha som tovholder, puls, power og play
på den sjove måde.
Seniorafslutning, der arbejdes stadigvæk med endelig dato for afvikling.
Herre serie 1 status blev diskuteret.
Tak for god ro og orden!
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