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Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28.
marts 2011
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Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Fastsættelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
(forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være
indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen)
7. Valg af formand (ikke på valg i år)
Valg af kasserer (Ulla Thomasen modtager genvalg)
Valg af seniorudvalgsformand (ikke på valg i år)
(nuværende formand Bent Thomsen ønsker, at trække sig, så der skal vælges en
formand for et år)
Valg af ungdomsudvalgsformand (Lisbeth Kjær modtager ikke genvalg)
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Camilla Thomsen (modtager genvalg)
Karl Koch (modtager ikke genvalg)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Bent Thomsen og Lars Moss)
10. Valg af revisor (Jonna Kock ønsker ikke genvalg og Preben Bækkedal )
11. Eventuelt.

Formand for HF Mors Lars Svane Nielsen bød velkommen til de ca. 30 fremmødte. Dejligt
I er mødt op, og viser interesse for vores forening.
1. Valg af dirigent
Hans Ole Pedersen blev foreslået og valgt
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet ved
annonce i Morsø Folkeblad, samt opslag i Nykøbing Hallen og Fjordbank Arena.
Generalforsamlingen var hermed beslutningsdygtig.
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2. Valg af stemmetællere
Nanna og Åge Søndergaard blev foreslået og valgt
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Det første Lars nævnte I bestyrelsens beretning var klublokalerne. Der er selvfølgelig
en ekstra udgift for os, men kan ikke se hvordan vi har, kunne undværet dem. Der er
altid folk, der enten holder møde eller bare er sammen og hygger sig. Tak til alle som
har bidraget på den ene eller anden måde med indretning mv.
Mors Chancen var igen i 2010 en stor indtægt for os. Men med mange gode hjælpere
og Karen og Johannes Nygaard som tov holdere, blev det igen i år en rigtig god
oplevelse for både udvalg og dem der købte vores nøgler. Tak til alle som bidrog.
Sponsorudvalget skal også nævnes. De har formået, at skaffe rigtig mange penge til
foreningen.
Lars rettede en stor tak til udvalgene, det er der det daglige arbejde foregår,
ansættelse af trænere, møde med forskellige parter osv. Osv.
Vi har i år haft en medlemsfremgang på 14 % fra 432 til 493 medlemmer, det er rigtig
flot.
Vores Eliteselskab Mors-Thy Håndbold var tæt på en slutspilsplads. Der har været
store udskiftninger på holdet og i administrationen. Så det har været et svært halvår.
Men er på vej den rigtige vej igen.
Håndboldskole har vi igen haft i uge 42 med 55 deltagere lidt færre end sidste år.
Påskestævnet er årets begivenhed i HF Mors. Hvor der er en fantastisk forældre
opbakning.
Deltaget i forskellige stævner Partille Cup i Sverige, Thy Cup og DGI`s julecup.
Lidt fremadrettede tanker kunne nævnes;
Sponsor løb lørdag den 2. april 2011
Får besøg af konsulenter fra KFUM – konsulenter. Det skal hjælpe os med, at få
vores visioner mv. nedskrevet og redskaber til at få dem implementeret.
Har besøgt Bjerringbro Håndbold klub – HF Mors kan lære meget af dem – har
nogenlunde samme størrelse. Bjerringbro har 1-2 medarbejdere ansat. En tanke vi I
HF Mors godt kunne tænke os, at arbejde videre med.
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Til slut rettede Lars en stor tak til alle, der på en eller anden vis har bidraget til
foreningens arbejde. Det er vi i bestyrelsen stolte af, og glæder os til samarbejdet.
(Lars`s beretning kan findes på HF Mors`s hjemmeside)
Der var stor ros for en flot beretning. Stor ros til Lars for hans første år som
bestyrelsesformand.
En god opfordring, vær opmærksom på, at der også skal trænes i Nykøbing hallen,
så hele området bliver repræsenteret.
Beretningen blev sendt til afstemning. Beretningen blev godkendt.
4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
Kasserer Ulla Thomassen gennemgik den omdelte reviderede årsrapport for 2010,
som viste et overskud på kr. 117.985,-. Et flot resultat, som alle var godt tilfreds med.
Dirigenten sendte årsrapporten til godkendelse. Årsrapporten blev godkendt.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag til kontingent er, at U 14 og U 16 drenge stiger, da
motionscenter er inkl. og da det hovedsageligt er disse to grupper der gør brug af
dette tilbud.
Forslaget blev godkendt, som gælder for sæsonen 2011/12.
6. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.
7. Valg
Valg af formand (ikke på valg i år)
Valg af kasserer (Ulla Thomasen modtager genvalg)
Valg af seniorudvalgsformand (ikke på valg i år)
(nuværende formand Bent Thomsen ønsker, at trække sig, så der skal vælges en
formand for et år)
Valg af ungdomsudvalgsformand (Lisbeth Kjær modtager ikke genvalg)
Valg af formand: ikke på valg
Valg af kasserer Ulla Thomassen er på valg. Ulla blev foreslået og genvalgt.
Valg af seniorudvalgsformand ikke på valg, men da Bent Thomsen ønsker, at
trække sig blev Mette Hermansen foreslået og valgt.
Valg af ungdomsudvalgsformand Lisbeth Kjær modtager ikke genvalg. Mike
Nielsen blev foreslået og valgt.
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8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Camilla Thomsen (modtager genvalg)
Karl Koch (modtager ikke genvalg)
Camilla Thomsen, modtager genvalg, blev foreslået og valgt. Karl Koch modtager
ikke genvalg. Bent Thomsen blev foreslået og valgt.

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Bent Thomsen og Lars Moss)
På valg er Bent Thomsen og Lars Moss, da Bent Thomsen er valgt ind i bestyrelsen.
Foreslår bestyrelsen Peter Rasmussen og Lars Moss. Begge valgt.

10. Valg af revisor (Jonna Kock ønsker ikke genvalg og Preben Bækkedal )
På valg er Jonna Kock og Preben Bækkedal, Jonna Koch ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Preben Bækkedal og Kristian Fredholm. Begge blev valgt.
11. Eventuelt.
Der blev spurgt om der er specielle aftaler med Skyum Idrætsefterskole og Lyngs. På
Lyngs er der aftale omkring pladser for ophold. På Skyum har vi i år haft aftale
omkring en trænings tid om ugen. Der er et forslag, sendt til Skyum Idrætsefterskole,
som pt. bliver drøftet. Det har ikke været et problem, at spillere fra Mors skal træne
andre steder end på Mors.
Ros for deltagelse i Hama`s jubilæum.
For første gang i klubbens historie blev der udnævnt et æresmedlem. Bestyrelsen
havde indstillet Bjarne Johansen. Generalforsamlingen valgte Bjarne Johansen.
Bjarne Johansen har været med helt fra starten af vores forening, været primus motor
på rigtigt mange af de ting, som er foregået i foreningen. Når vi har ting vi ikke ved
noget om ringer vi, eller køre forbi hos Bjarne, der er altid et svar eller også tager
Bjarne opgaven. Vi er alle stor taknemlig over dit store arrangement for klubben.
Bjarne takkede for udnævnelsen, mente ikke han lavede mere end andre, men var
glad for udnævnelsen. Stort tillykke fra generalforsamlingen.
Afslutningsvis takkede formanden alle for et godt år. Takkede dirigenten for hans
gode måde at lede generalforsamlingen på.
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Nykøbing den

_________________________ ___
Dirigent Hans Ole Pedersen

________________________________
Sekretær Lisbeth Kjær Lauridsen
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