Referat - HF Mors Generalforsamling 18. marts 2013

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Hans Ole Pedersen. Valgt af generalforsamlingen.
Rettidigt og lovligt indvarslet i Morsø Folkeblad d. 18/2-13 + Morsø Folkeblads Ugeavis d. 20/2-13 (3
uger inden generalforsamlingen)

2) Valg af stemmetællere:
På bestyrelsens forslag: Nanna Søndergaard + Carsten Hedemann. Valgt af forsamlingen.

3) Bestyrelsens beretning i det forløbne år:
v/ formand Lars S. Nielsen
Purup: Hvad får samarbejdsklubberne ud af samarbejdet? De får lov til at deltage i HF Mors’
arrangementer + være med til indløb til MTH’s ligakampe.

4) Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse:
v/ Ulla Thomassen
Anne Marie Bro: Mht. tilskud fra kommunen: God idé at opkræve penge for Sommerhåndbold og for
”Alm. håndbold”, så tilskuddet dermed bliver fordoblet.
Kristian Lynggaard: Er det manglende indsats for at sælge aktierne, der er skyld i at der ikke er solgt
flere. Der mangler nogle ambassadører, som kan gå forrest for at sælge de resterende aktier.
Lone Knudsen: Måske en god idé at finde ambassadører blandt HF Mors, da det er forsøgt at sælge dem
i MTH-regi?
Regnskabet godkendt af forsamlingen.

5) Fastlæggelse af kontingent v/ Lars S. Nielsen:
Vi har valgt ikke at sætte kontingent-satserne op. Vi vil gerne ændre kontingent for de lukkede seriehold, således at holdene betaler et holdgebyr på kr. 9.600,-, som betales af holdet. Hvis der er trænere
på holdet, betaler de kr. 200,- for passivt medlemskab.
Fitness World: Hvis man er medlem af HF Mors, kan man blive medlem af Fitness World for kr. 200,og derudover sparer man oprettelsesgebyr.

U12 College: 15 træninger, t-shirt, bananer, kakao: kr.750,Anita Vigsø: Må Jyllandsserien damer gå ud og finde en sponsor, som kan dække deres
holdkontingent? Det tager bestyrelsen op på førstkommende bestyrelsesmøde, men umiddelbart er
svaret nej.
Bestyrelsen foreslår, at de nuværende kontingent-satser fortsætter. Godkendt af forsamlingen

6) Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår:
- Bestyrelsen foreslår tilføjelse til vedtægternes §2, idet der tilføjes et nyt §2 stk.2 med følgende
ordlyd:
”Foreningen har yderligere til formål at tiltrække og fastholde unge håndboldspillere til Mors. Dette
gennemføres i tæt samarbejde med Mors-Thy Håndbold A/S, Morsø Kommunes Skolevæsen og de
videregående uddannelser på Mors”

- Bestyrelsen foreslår ændringer i vedtægternes §8 stk.3 og §8 stk.5
Paragrafferne omfatter stemmeret på generalforsamlingen varetaget af forældrene og valgbarhed til
bestyrelsen for nuværende indtil og med 11 år
- de 11 år foreslås forhøjet indtil og med 14 år.

Såfremt generalforsamlingen vedtager ændringsforslagene vil ordlyden af § 8 stk.3 være:
”Stemmeret har alle aktive og passive medlemmer, som har betalt kontingent til foreningen.
Dokumentation for betalt kontingent skal kunne fremvises på forlangende. For medlemmer der ikke er
fyldt 15 år, kan en af forældrene varetage stemmeretten.”

Og ordlyden af § 8 stk.5:
”Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der har stemmeret på generalforsamlingen og som er fyldt 15
år.”

1. forslag: Tilføjelse til §2: Enstemmigt vedtaget af forsamlingen
2. forslag: Tilføjelse til §8: Enstemmigt vedtaget af forsamlingen

7)
Valg af formand: Ikke på valg (Lars S. Nielsen)
Valg af kasserer: Ulla Thomassen – genvalgt
Valg af Seniorudvalgsformand: Ikke på valg (Line Hyldgaard)
Valg af ungdomsudvalgsformand: Mike Nielsen – genvalgt

8) Valg af medlemmer til bestyrelsen: Bent Thomsen genvalgt. Bestyrelsen foreslår Jørgen Josefsen –
valgt af forsamlingen.
9) Valg af suppleanter til bestyrelsen (Peter Rasmussen og Lars Moss) – valgt af forsamlingen
10) Valg af revisor: Preben Bækkedal og Kristian Fredholm – valgt af forsamlingen

11) Eventuelt:
Nanna Søndergaard: Mht. den kommende skolereform, hvor børn nærmest ikke har fritid, hvordan vil
klubben håndtere det? Emnet kommer med på næstkommende bestyrelsesmøde.
Purup: Har selv en søn, der spiller på U14 drenge. Synes at der mangler opbakning fra klubben ifht.
trænere til bredden. Det har ikke været godt nok mht. trænersituationen, da to trænere stoppede efter
jul, er der ikke er fundet ny folk, som er kvalificerede nok. Man skal passe på i den alder, så de ikke
falder fra.
Lone Knudsen: Husk at det er VI og ikke I, der er klubben!
Nanna Søndergaard: Hvor er forældrene? Det er fint, at de unge mennesker bliver trænere, dommere
mm. med hvad med serie-spillere? Skal de ikke være aktive i deres egen forening?
Carsten Hedemann: Det er en kæmpe problem i alle foreninger, at forældrene ikke er engagerede. Det
er umuligt at få frivillige – forældre i dag bruger foreningerne som et ”pasningstilbud”.
Henrik Hedegaard: Det er vigtigt at tage de unge mennesker ind i foreningslivet, men de træner selv
mange gange pr. uge + kamp, så det er vigtigt at strukturere og planlægge, så de ”parres” med en
voksen-træner.
Vivi Klausen: Har to drenge på U10, og har altid gerne villet være en del af en forening, men har ikke
syntes at hun havde evnerne. Derfor en god idé med de unge spillere, som har ”håndbold-forstanden”
og så en voksen, som har det overordnede ansvar mm.

Purup: Hvad gør andre klubber, og tager I ved lære derfra? Lars: Vi prøver, men alle har problemer.
Carsten Hedemann: Alle andre klubber er imponerede af, hvordan vi klarer den i MTH + HF Mors, og
Carsten Hedemann mener, at kimen til det frivillige arbejde er lagt i HF Mors.
MTH redegørelse v/ Carsten Hedemann.

Tak for fremmøde samt god ro og orden.

