
Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-ldræt 2017.

Onsdag den 22. februar 2017.

K\.19:00 i foreningens lokaler på "G1. Ellebierg St-"-

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af sekretær.
3. Protokol.
4. Beretning.
5. Regnskab 2016.

6. lndkomne forslag.

7. Budget. (Herunder fastsættelse af næste års kontingent)

8. Valg:
a: Valg af Formand. (Tony Kim Andersen, modtager genvalg).

b: Valg af 1 bestyrelsesmedlem. (Lars N Modig, modtager genvalg).

c: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Arturo Thøt Lewerissa) (Kim Møller, modtager genvalg).

d: Valg af 1 revisor. (Børge Petersen, modtager genvalg).

e: Valg af 1 revisorsuppleant (John Pagh, modtager genvalg).

9. Fremtidig virksomhed.

10. Eventuelt.
11. Afslutning.

1. Valo af dirioent.
Bestyrelsen foreslår John Pagh.

John Pagh blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge vedtægterne.

2. Valg af sekretær.
Bestyrelsen foreslår Lars Modig.

Lars Modig blev valgt.

3. Protokol.
Protokollen var fremlagt til gennemsyn i lokalet 1. time før generalforsamlingen.

Kim Møller: Spørger til fællesmødet fra den 30 maj, billard vil kontakte trækkrogen hvordan går det med det,

Erik Jørgensen fortæller at det er ikke blevet til noget da der kommer rigtig mange nye medlemmer'

Protokoller blev godkendt.

4. Beretninq.
Formanden fremlagde beretningen.

Herefter blev beretningen sat til debat.

John pagh: spørger til hverve kampagnen for løbe afdelingen, er det ikke for mange penge at bruge til dette

formå1.

Bruno Kaare fortæller at det er for at fastholde og tiltrække nye medlemmer.

Kim Møller: 11 mands fodbold under DAI hvad koster dette Hl ? Det er jo ikke første gang vi har satset på at

folk vil spille fodbold hvorefter holdet så er blevet trukket.

"De deltog under DAI igennem 2 år, rykkede op iden første sæson hvorefter det begyndte at halte med at

kunne stille hold hvorefter holdet blev trukket i sæsonen 2016, vi er efterfølgende blevet udmeldt af DAl,

beløbet blev omkring de 6500.-k/'.
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Knud Ougtvig taler for at afdelingerne laver nogle tiltag til hverve kampagne.
Bestyrelsen svare på de forskellige spørgsmå|.
Be retn i n g e n bl ev e n ste m m igt g odke n dt.

5. Resnskab 2016.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået af kassereren.
Regnskabet for 2016 blev derefter enstemmigt godkendt.

6. lndkomne forslaq.
Der er ingen indkommende forslag, så punktet falder bort.

7. Budqef. (Herunder fastsættelse af næste års kontinqent)
Kassereren fremlagde budgettet for 2017.
Kontingentet for medlemmerne er uforandret i 2017 .

Spørgsmål til budgettet:
Kim Møller: spørger ind til telefon tilskud hvorfor at det er lagt ind under de enkelte afdelinger.

John Nielsen: det er for man skulle kunne se hvad de enkelte afdelinger koster.

Budgettet blev e nstem m igt vedtaget.

8. Valo.
a: Valg af Formand (Tony Km Andersen, modtager genvalg).

Tony Kim Andersen blev valgt.

b: Valg af 1 bestyrelsesmedlem. (Lars N Modig, modtager genvalg).

Lars N Modig blev valgt.

c: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Arturo Thøt Lewerissa), (Kim Møller, modtager genvalg).

1. bestyrelsessuppleant H C Nielsen blev valgt.

2. bestyrelsessuppleant Kim Møller blev valgt.

d: Valg af 1 revisor. (Børge Petersen, modtager genvalg).

Børge Petersen blev valgt.

e: Valg af 1 revisorsuppleant (John Pagh, modtager genvalg)

John Pagh blev valgt.

9. Fremtidiq virksomhed.
Medlems hvervning vi vil have vores afdelingsleder i gang med at tænke nye tanker.

Der har været kritik at vores hjemme side som ikke bliver opdateret på de enkelte afdelinger.

Det er kun formanden som kan gøre dette, afdelingslederne sender rettelser til formanden som så vil tilrette

hjemmesiden, det blev foreslået at de enkelte afdelinger laver deres egen hjemmeside og så få lavet et link på

Hl afdelingsside, så kan afdelingslederen selv rette løbende.

Kim Møller: Vi skal tænke ud af boksen, invitere folk udefra til en inspirations aften.

10. Eventuelt.
TK: Niels Anker Nielsen skulle være kommet, TK roste det store arbejde som Niels Anker har lavet for Hl.

Bestyren for Gl. Ellebjerg John Pagh ønsker også at stoppe.

TK vil på klubbens vejene vil vi gerne sig tak og overleverede lille erkendtlighed i form at 2 flasker vin.
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11. Afslutnins.

TK takkede for god ro og orden og tak til John Pagh for god s§ring. Herefter blev der udråbt et leve for
Hovedstadens Jembane-ldræt.

Sekretær
Lars Modig

tutri*lffio"r"*. 
-Lars N Modig.

Formand.

</4Ø
Lars N Modig.

Sekretrær.
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