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Dagsorden til generalforsamling i HF Mors
Mandag d. 18. marts 2013
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
(Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være indsendt
skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger for generalforsamlingen)
- 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.”
7. Valg af formand (Ikke på valg i år)
Valg af kasserer (Ulla Thomassen modtager genvalg)
Valg af seniorudvalgsformand (Ikke på valg i år)
Valg af ungdomsudvalgsformand (Mike Nielsen modtager genvalg)
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen (Bent Thomsen modtager genvalg – Mette Hermansen
modtager ikke genvalg)
9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Peter Rasmussen og Lars Moss)
10. Valg af revisor (Preben Bækkedal og Kristian Fredholm)
11. Eventuelt
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