Dagsorden til generalforsamling i HF Mors
Mandag den 20. marts 2017 kl 19.00
i Klublokalet i Jyske Bank Mors Arena
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Peter Lillebæk.
Valgt af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er rettidig og lovligt indvarslet via Morsø Folkeblad,
ophæng i hallerne og på hjemmesiden.
2. Valg af stemmetæller
Bestyrelsen foreslår Johannes Veje og Kathrine Hermansen.
Valgt af generalforsamlimgen.
3. Bestyrelsens beretning for det forløbende år
Beretning fremlagt af formand Mogens Dahl Nielsen.
Beretning kan rekvireres hos samme.
Beretningen godkendt af generalforsamlingen.
4. Forelæggelse af den reviderede årsropport til godkendelse
Regnskab fremlagt af Anne Marie Aggerholm.
Underskud på 24.076 kr.
I regnskabet er der indregnet feriepenge til de ansatte administrative
medarbejder
Kontingent er en lille del af de samlede indtægter, hvorfor andre indtægter og
sponsorer er meget vigtige indtægtskilder
Større udgifter til trænerlønninger skyldes skattesagen omkring Torben
Simonsen og Martin Holmgaard, herudover har vi haft flere trænere ansat.
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Sponsorindtægten er faldet en smule og indtægterne fra Mors Chancen er
mindre pga moms.
Kontingentindtægterne er lidt mindre end budgetteret fordi budgettet ikke var
periodiseret.
Diverse indtægter er steget pga stigning i mød op trøjerne og tilskud fra
diverse fonde (Speciel olympic)
Stævner og kørselsudgifter er steget pga bus til Ribe og GOG (men der er
også indtægter der opvejer dette) & leje af storskærme til hallen.
Betalingen for køb af rettighederne på Påskestævnet kr. 122.000, er ikke taget
på driften i 2016, det er i stedet medtaget som et aktiv og bliver afskrevet over
5 år.
Mindre Entreindtægter skyldes at vi ikke tog entre for U14 drenge div. og at vi
manglede frivillige.
Tilgodehavende kontingent er en forholdsvis stor post og det skyldes at
seniorhold først betaler når sæsonnen er ved at være slut.
Budget for 2017 fremlægges for generalforsamlingen. De seneste 2 år er
vores egenkapital blevet mindre, grundet skattesag og køb Fluif`s andel af
Morsø Påskestævne Vi vil derfor gerne generere et overskud, så vi kan hæve
egenkapitalen igen. Derfor udviser bdugettet et overskud på 96.500 kr.
Fys udgiften ligger under trænerudgifter
Tøjbudgettet er meget lille ift sidste sæson. Alt tøjet blev skiftet ud ifm nye
sponsorer. Vi har en Hummelkonto som skal bruges til tøj og samtidig skal få
spilletrøjer skiftes til næste sæson
Regnskab og budget godkendt af generalforsamlingen.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestryelsen foreslår uændret kontingenter, idet stigningen fra sidste
generalforsamling først regnskabsmæssigt slår igennem i næste regnskabsår.
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6. Behandling af indkomne forslag
Vedtægtsændringer – ændringerne er forevist generalforsamlingen
Ændringerne er godkendt af generalforsamlingen og de opdaterende
vedtægter kan ses på hjemmesiden.

7. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Annemarie Aggerholm genvalgt
Mogens Dahl Nielsen (ungdomsudvalg) ønsker ikke genvalg
Henrik Hedegaard ønsker ikke genvalg
Gitte Brøndum ønsker ikke genvalg
Mogens Dahl Nielsen(formand) stopper før tid
Lene Nørhave ny til bestyrelsen
Kim Nielsen ny til bestyrelsen
Lars Nielsen ny til bestyrelsen
Ole Hyldal ny til bestyrelsen
Valgt af generalforsamlingen
På valg i 2018 er
Lone Knudsen
Bent Thomsen
Kommen formand

8. Valg af 2 suppleanter
Allan Nørhave genvalgt
Jørgen Josefsen genvalgt
9. Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Revision Limfjord, Hans Henrik Ebbesen
Valgt af generalforsamlingen
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10. Evt.
Lars Krarup ønsker at cafeteriet er åben når der generel er kampe i hallen.
Det kan ikke være rigtigt at hold fra f.eks Esbjerg ikke kan få noget at spise og
drikke når kampen er færdig
Det er med til at danne socilat samvær før og efter kampene. Lars vil gerne at
klubben ligger mere pres på cafeteriet.
Bestyrelsen vil endnu engang tage en dialog med ledelsen og bestyrelsen er
bekendt med at der er noget på tegnebrættet. Vi ved dog ikke hvad.
Bestyrelsen håber at der kan ske mere efter at der er kommet andre
foreninger i huset.
Jørgen Josefsen takker klubben for at der er træning i Nordmors Hallen og
han håber at den nye bestyrelse vil være ligeså åben for Nordmors Hallen.
Kenneth Christensen oplyser at der er sket en del på U10 pige siden.
Informationen om trænerstop blev informeret via FaceBook. Er det godt nok?
Bestyrelsen informere at det er ikke i orden at det kommer via FaceBook, men
det var ikke muligt at nå at informere før det var ude i medierne/SMS. Vi har
informeret pigerne så hurtigt det var muligt,
Allan Nørhave oplyser at vi kan sende en meddelelse via Conventur systemet
til alle forældre fremadrettet. Det tager bestyrelsen til efterretning.
Vi kunne desværre ikke forsvare at træneren fortsatte, idet det påvirkede
pigerne rigtig meget og flere af spillere var klar til at forlade klubben.

Tak for fremmødet og for god ro og orden
Nykøbing Mors den 20.3.2017

________________________________________________________Dirigent Peter Lillebæk
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