
 

 

 

 

 

 

Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2020. 

Onsdag den 26. februar 2020. 

Kl. 18:00 i foreningens lokaler på ”Gl. Ellebjerg St.”. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Valg af sekretær. 

3. Protokol. 

4. Beretning. 

5. Regnskab 2019. 

6. Indkomne forslag. 

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

8. Valg: 

a: Valg af Kasserer. (Willie Nordahl Jensen, modtager genvalg) 

b: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. (John L. Nielsen, modtager genvalg) 

                         (Bruno Kaae, modtager genvalg) 

c: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. (Hans Chr. Nielsen) 

                            (Kent Boye) 

d: Valg af 1 revisor for 2 år. (Ruddy Phillipsen, modtager valg) 

e: Valg af 1 revisorsuppleant (Henrik Martensen, modtager valg) 

9. Fremtidig virksomhed. 

10. Eventuelt. 

11. Afslutning. 
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1. Valg af dirigent. 

John Pagh blev valgt som dirigent.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge 

vedtægterne. 
 

2. Valg af sekretær. 

Lars Modig blev valgt. 
 

3. Protokol. 

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

Kim Møller havde enkelte spørgsmål til protokollen:  

Kan se at vedtægterne bliver skrevet under hvert år selvom der ikke er rettelser i dem?  

De er underskrevet fordi Københavns Kommune skal have et sæt med referatet af vores 

generalforsamling samt at det bruges til vores bevillig på Ellebjerg da det altid er den siddende 

bestyrelse som underskriver, der ud over skriver formanden under på en børneattest. Så vi er 

godkendt til at søge baner under Folkeoplysningen 
 

4. Beretning. 

Der henvises til den udsendte skriftlige beretning.  

Kim Møller havde nogle spørgsmål:  

Hvordan er Betaling til Københavns kommune fordelt, og betaling til billard klæde, samt hvordan går 

det med E-sport? 

”Det er badminton som står for de fleste udgifter i forbindelse med gebyrbetalingen. Gymnastikken 

er kun i hallen tirsdag & torsdag i en time”. Billardklædet er betalt af Ellebjerg i fællesskab med de 

andre foreninger som spiller på Ellebjerg. E-sport er en meget stille sport – vi hører intet fra den, de 

er med i en turnering og indtil videre har vi ikke haft nogen udgifter med afdelingen.”   
 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 

5. Regnskab 2019. 

Kassereren fremlagde på bestyrelsens vegne det reviderede regnskab for 2019. 

Kim Møller spurgte ind til kontoen hverveaktiviteter og Bowling afdelingens indbetaling til baneleje? 

Regnskabet for 2019 blev derefter enstemmigt godkendt. 
 

6. Indkomne forslag. 

Der er ikke indkommet nogle forslag. 
 

7. Budget.  

Kassereren fremlagde budgettet for 2020. 

Vi bibeholder kontingentet på 37.-kr. for aktive og 9.-kr. for passive. 

Kim Møller havde spørgsmål til indtægter på budgettet? 

Træningsdragter hvor vi har en del på lager, dem vi har på lager, er afskrevet i 2017, så det er ren 

indtægt når vi sælger en. 
 

Budgettet for 2020 blev enstemmigt vedtaget 
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8. Valg. 

a: Valg af Kasserer.  

    Willie Nordahl Jensen blev genvalgt. 

b: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.  

    John L. Nielsen blev genvalgt og Bruno Kaae blev genvalgt.                                                    

c: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.  

    Hans Chr. Nielsen blev genvalgt og Kent Boye blev valgt.                   

d: Valg af 1 revisor for 2 år.  

    Ruddy Phillipsen blev valgt. 

e: Valg af 1 revisorsuppleant. 

    Henrik Martensen blev valgt. 

 

 
 

9. Fremtidig virksomhed. 

Bestyrelsen får en hel del at lave, vi har mistet 22 medlemmer dem skulle vi gerne have tilbage, vi 

kan få hjælp gennem dansk firma idræt til noget markedsføring, vi skal bare henvende os og de vil 

hjælpe med udkast/forslag. 

Vi har haft kontakt til Metroen. Der er 2 afdelinger under Metroen M1 + M2 som er den gamle 

afdeling og den nye afdeling som vi havde fat i består af M3 + M4. Der skal måske tages en opfyldning 

på vores møde for at høre hvor vi står? 

Vi skal fastholde de nuværende medlemmer ved at tilbyde dem nogen attraktive tilbud og dermed 

hive nye medlemmer ind. 

HI har jubilæum som vi afholder på Gl. Ellebjerg  

Vi planlægger at lave et arrangement i Htå, Telegade og Banehuset ved Banedanmark, som vi lavede 

for nogen år siden, men denne gang her skal der være mere styr på det. 

Der vil blive taget fat i Hallen i Taastrup, om der skulle være muligt at leje badmintonbaner? 

Knud Ougtvig vil prøve at komme med et set op til at præsentere Bridge.  

Kim Møller og Claus Farver vil gerne deltage i planlægningen af en dag sammen med Bruno Kaae, 

der vil komme med et udkast til hvornår og hvordan dette arrangement vil løbe af stablen til næste 

bestyrelsesmøde den 11. maj. 

 

 

 

 

10. Eventuelt. 

Kim Møller, Hvad er der tænkt på at der skal laves til jubilæumsfesten? 

Formanden har lånt nogen billeder af Elholm. Her er det meningen at vi skal have lagt dem ind 

digitalt så de kan køre i baggrunden på vores fjernsyn i lokalet (håber vi kan få det til at virke. 

Det selskabelige vil blive afholdt i vores klublokale som en reception, den 12 / 12 kl. 12:12 
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11. Afslutning. 
 

Formanden takkede for god ro og orden og en stor tak til John Pagh for god 

styring af generalforsamlingen.  

Herefter blev der udråbt et leve for Hovedstadens Jernbane-Idræt.  

 

 
 

Sekretær 

Lars Modig 

 

 

 

 

 

   _______________      ________________         ________________ 

                   Tony Kim Andersen                      Lars Modig                            John Pagh 

 Formand.                                Sekretær.           Dirigent. 

 

 

 

 

Referatet er godkendt igennem en mail korrespondance.af de navngivne. 

Det underskrevne referat vil komme i protokollen, når der bliver mulighed for at samles 


