Dato:15.03.2008

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING DEN 6. MARTS 2008, KL. 19.00
Tilstede: ca. 16 personer inkl. bestyrelsen.
1. Valg af dirigent
Svend Lehmann blev valgt med akklamation og kunne efterfølgende konstatere at
generalforsamlingen var lovligt indvarslet, samt at dagsordenen var sat korrekt op iht.
klubbens love.
Generalforsamlingen startede med 1 minuts stilhed for Leif Alanin, som gik bort i november
2007.
2. Formandens beretning
Under dette punkt fremlagde formand Søren Damgaard-Mørch sin beretning. Beretningen er
vedhæftet dette referat og vil også ligge på vores hjemmeside.
Uddrag af denne er bla.: et medlemstal på 560, et underskud på ca. 19.000,- kr. , klubbladet
Baghånden og vores hjemmeside fungerer godt, sportsligt er det gået meget godt – bla. med
flere oprykninger, stort aktivitetsniveau i Bredden, den største sponsoraftale i mange år med
Transocean Sport, standerhejsning lørdag den 26. april 2008, kl. 10.00 og at alle udvalg
havde fungeret godt.
Klubben mangler frivillige hjælpere og medlemmer til udvalgene, hvorfor alle opfordres til at
melde sig og give en hånd med.
Bestyrelsen har i 2007/2008 gennemgået Herlev Kommunes ”Organisations- og
Ledelsesudvikling i Foreningslivet”, dette vil blive gennemgået under ”pkt. 7- Debat om
klubbens fremtid” af næstformand Niels Filt.
Formanden takkede alle, som havde bidraget i hverdagen, til at arbejdet i HIT havde fungeret
godt og afsluttede sin beretning med:
” Da dette er min sidste generalforsamling som formand for HIT, vil jeg ligeledes takke alle i
klubben for samarbejdet. Det har givet mig mulighed for at møde rigtig mange mennesker og
dette har været såvel sjovt, som lærerigt for mig. En tid jeg vil se tilbage på med meget
glæde og stolthed. Tak” .
Efter dette blev beretningen godkendt.
3. Eventuelle udvalgsberetninger
Ingen udvalg havde særskilte beretninger, de var indeholdt i formandens beretning.
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4. Regnskab 2005 og budget 2006 ved kasserer Helle Bovin
Helle Bovin fremlagde det udleverede regnskab og kunne oplyse, at der var indtægter på
887.141 og udgifter på 906.809, hvilket gav et underskud på 19.668,- kr.
For den kommende sæson, er der budgetteret med et overskud på ca. 20.000,- kr.
Der var følgende bemærkninger til regnskabet og budgettet:
- med baggrund i andre klubbers kontingenter, midler til banefond og Udviklingsplan,
osv., foreslog kassereren at hæve kontingentet.
- Margit Lehmann bemærkede at det var betænkeligt med en kontingentstigning.
- Svend Lehmann mente, at bestyrelsen skulle hæve kontingentet mere glidende
fremover.
- for at undgå svindet på ca. 5.000 kr., ifm. salg af øl og sodavand fra køleskabet,
foreslog kassereren, at salget kun skete fra automaten. Efter en længere debat, blev
det aftalt at give det en ekstra chance (1 år) til, ved bla. at døren til alarmrummet
holdes mere låst, bedre information til trænere og dem, der har nøgler osv.
Bestyrelsen aftaler de endelige retningslinjer for dette.
- klubmesterskaber forbliver ”gratis” for klubbens medlemmer.
Regnskab for 2007 og budget for 2008 blev herefter godkendt.
5. Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg.
Formand
- Søren Damgaard-Mørch - ikke villig til genvalg.
Kasserer
- Helle Bovin – ikke på valg
Bestyrelse
- Niels Filt – ikke på valg
- Michelle Førstø – udtræder nu, efter 1 år
- Christina Brandt Nielsen – udtrådt
- Michael Dupont - opstilles af bestyrelsen og blev valgt
- Pia Dupont – opstilles af bestyrelsen og blev valgt
- Kim Borch-Kristensen – opstilles af bestyrelsen og blev valgt
Suppleanter:
- Annie Sørensen – villig til genvalg
- Helge Olsen – opstilles af bestyrelsen og blev valgt
Revisor:
- Carl Johan Petersen - villig til genvalg
Revisor suppleant:
- Lillian Grenaa – villig til genvalg
Dirigenten kunne konstatere, at hverken bestyrelse eller generalforsamlingen havde nogen
kandidater til formandsposten. Dirigenten opfordrede derfor den nye bestyrelse til at holde
møde snarest og efterfølgende indkalde til ekstraordinær generalforsamling med punktet: valg
af ny formand.
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7. Afdelingens fremtid
Bestyrelsen har siden sommeren 2007, gennemgået Herlev Kommunes ” Organisations- og
Ledelsesudvikling i Foreningslivet” og som er afsluttet her i starten af året.
Næstformanden udleverede en kort gennemgang af forløbet, som også blev gennemgået på
projektor.
Det består af 3 moduler:
1. Mønsterklubanalysen
- gav et billede af, hvor vi ikke er så stærke, bla. vedr. organisering af hjælpere. Det er her vi
skal bruge vores kræfter og få etableret en database over hjælpere.
2. Lederkompetanceanalysen
- den viste vores personlige styrker og svagheder, overordnet gælder det om at få folk
placeret rigtigt, sammensat bestyrelsen med de rigtige kompetencer.
3. Udviklingsplan fra år 2008-2012.
- er delt op i 5 hovedpunkter – sportsligt, socialt, økonomisk, organisatorisk og vores
faciliteter.
- forslaget er ambitiøst og overliggeren er lagt højt, indenfor hvert område.
- bestyrelsen har fået skabt en fremadrettet udviklingsplan for klubben frem til år 2011/12.
Næstformanden påpegede her, at det var bestyrelsens forslag, og håbede på at der var
kommentarer eller ændringer til dette. Den vil sandsynligvis også blive rettet til/prioriteret,
ifm. sammensætning af den nye bestyrelse.
Fremlæggelsen blev afsluttet med at vise en oversigt over: ”Mulige indsatsområder”, som var
et antal punkter, der skal arbejdes videre med. For at hjælpe til, kan man melde sig til
punkterne, oversigten bliver også lagt på hjemmesiden inkl. kontaktpersoner og vil også blive
gentaget til bla. Kick off. Det hele skal munde ud i en database over hjælpere.
Efter gennemgangen var der bla. følgende kommentarer:
- når Udviklingsplanen bliver rettet til, ”forventer” generalforsamlingen en status hvert år.
- der bør udarbejdes en lille læsepjece til Udviklingsplanen
- kontakt evt. forældrene til juniorerne vedr. hjælp.
- afholdelse af en temaaften vedr. søgning af nye sponsorer.
- der mangler en ”cheftræner, som Christina Brandt var”. Kassereren bemærkede at vi havde
prøvet at skaffe en ny, men at det var meget svært.
- dirigenten rundede punktet af med at sige til bestyrelsen, at generalforsamlingen var glad
for at blive orienteret.
8. Eventuelt
Kassereren oplyste at liniekoste finansieres af klubben og ikke af kommunen.
Webmaster Niels Badstue bemærkede at medlemmer, udvalg mm, ikke var gode nok til at
bruge HITs hjemmeside, hvilket blev taget til efterretning.
Der blev stillet spørgsmål vedr. granulatet i hal 1. og 2., har der været overvejelser om at
fjerne det pga. allergi? Formanden svarede, at det flere gange havde været oppe på
generalforsamlingen og på et tidspunkt havde Teknologisk Institut udarbejdet en rapport for
Skinderskovhallen. Det kunne ikke påvises, at granulatet udgjorde en allergi-risiko og derfor
var der ingen planer om at fjerne granulaten nu.
Bestyrelsen undersøger sammen med Skinderskovhallen, om gulvet i stedet kan ”renses” et
par gange om året.
Kassereren oplyste, at der ikke var skimmelsvamp i hallen.
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Christina Brandt-Nielsen vil gerne forsætte med at stå som redaktør af Baghånden.
Det er en god idé med trænerkurser, trænerudvalg og møder for alle trænerne.
Der kom et forslag om at lave arrangementer/træningskampe på tværs af klubberne.
Klubben skulle prøve at få forældrene til at stå for salg af i klubhuset.
Flere af deltagerne ved Generalforsamlingen klagede over støjniveauet fra blæseren i hal 2.
Formanden oplyste at Kommunen havde lovet, at varmeanlægget ville blive renoveret ifm.
etablering af det nye Hjortespringcenter Nord.
Svend Lehmann takkede for god ro og orden og der blev udbragt et trefoldigt leve og H-I-T
for bestyrelse og klub.
Efter pkt. 8. Eventuelt, blev der afholdt reception for den afgåede formand Søren DamgaardMørch. Næstformand Niels Filt takkede Søren for hans meget store indsats i klubben og viste
et diasshow mm. fra de 6 år, som Søren havde arbejdet i bestyrelsen.
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