
Indkaldelse	  til	  generalforsamling	  i	  HIT	  
torsdag	  den	  10.	  februar,	  2011	  kl.	  19:00	  
i	  Skinderskovhallens	  store	  mødelokale	  
	  
Dagsorden:	  	  
1) Valg	  af	  dirigent	  
2) Formandens	  beretning	  
3) Regnskabsberetning	  ved	  kassereren	  
4) Forslag	  til	  nye	  vedtægter	  
5) Forslag	  om	  kontingentfrihed	  for	  bestyrelse	  og	  suppleanter	  til	  
bestyrelsen	  

6) Forslag	  om,	  at	  bestyrelsen	  bemyndiges	  til	  at	  omlægge	  lånet	  i	  hallen	  
7) Valg	  af	  kasserer,	  tre	  bestyrelsesmedlemmer,	  suppleanter,	  revisor	  og	  
revisorsuppleant	  

8) Debat	  om	  afdelingens	  fremtid	  
9) Eventuelt	  
	  
ad	  4.	  Forslag	  til	  nye	  vedtægter	  samt	  begrundelse	  for	  forslaget	  findes	  på	  
hjemmesiden.	  
	  
ad	  5.	  Forslaget	  lyder:	  ”Bestyrelsesmedlemmer	  og	  suppleanter	  er	  kontingentfrie	  
fuldtidsmedlemmer	  for	  den	  periode,	  de	  er	  valgte	  og	  yder	  en	  frivillig	  indsats	  for	  
klubben.”	  Bestyrelsen	  har	  ønsket,	  at	  generalforsamlingen	  tager	  stilling	  til	  dette	  
forslag.	  	  
	  
ad	  6.	  Bestyrelsen	  har	  i	  2010	  set	  på	  mulighederne	  for	  at	  omlægge	  lånet	  i	  hallen.	  	  
Bestyrelsen	  vil	  gerne	  have	  generalforsamlingens	  opbakning	  til	  fortsat	  at	  arbejde	  
med	  dette.	  Forslaget	  lyder:	  ”Generalforsamlingen	  giver	  bestyrelsen	  
bemyndigelse	  til	  en	  fortsat	  undersøgelse	  af	  –	  og	  hvis	  attraktivt	  -‐	  gennemførelse	  
af	  en	  omprioritering	  af	  nuværende	  to	  indekslån.	  Formålet	  med	  en	  eventuel	  
omlægning	  er	  at	  nedsætte	  ydelserne	  på	  lånene	  via	  en	  eventuel	  forlængelse	  af	  
afviklingshorisonten	  fra	  de	  nuværende	  ti	  år	  til	  20	  år	  samt	  at	  skabe	  en	  øget	  
forudsigelighed	  i	  afdrag	  og	  renter.	  Fordele	  og	  ulemper	  ved	  en	  omlægning	  til	  
fastforrentet	  lån	  eller	  flex-‐lån	  undersøges	  også	  med	  henblik	  på	  at	  opnå	  lavest	  	  
mulige	  effektive	  rente	  set	  over	  hele	  perioden.”	  
	  
ad	  7.	  Ole	  Andersen	  tager	  ikke	  mod	  genvalg	  som	  kasserer.	  Ligeledes	  ønsker	  Steen	  
Dinesen	  og	  Hanne	  Mortensen	  ikke	  at	  genopstille	  til	  bestyrelsen.	  Niels	  Badstue	  



ønsker	  ikke	  genvalg	  som	  suppleant.	  	  Søren	  Aarup	  opstiller	  som	  kandidat	  til	  
kassererposten.	  
	  
	  
	  
På	  bestyrelsens	  vegne	  
	  
Anni	  Birgitte	  Møller	  
mail:	  formand@herlevtennis.dk	  


