
 
 

 

Generalforsamling i Hovedstadens Jernbane-Idræt 2023. 
 

tirsdag den 28. februar 2023. 
 

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 2022. 
 

6. Indkomne forslag. 
 

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

8. Valg:  

a: Valg af formand for 2 år.                               (Tony Kim Andersen, modtager genvalg) 

b: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år.        (Lars N Modig, modtager genvalg) 

c: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år.         (Bruno Kaae ønsker at udtræde af bestyrelsen) 

d: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år.  (1: Claus Farver – 2: Kent Boye)      

e: Valg af 1 revisor for 2 år.                               (John Pagh, modtager genvalg) 

f: Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år.                     (Hans Chr. Nielsen) 
 

9. Fremtidig virksomhed. 
 

10. Eventuelt. 
 

11. Afslutning. 

 
Ad 3) Protokol vil være til gennemsyn fra kl. 17:30.  

Spørgsmål til protokollen behandles under dette punkt. 

Ad 6) Forslag til behandling, skal være formanden i hænde senest  
mandag den 9. februar 2022, jfr. HI´s vedtægter § 8. 

 Forslag skal altid offentliggøres inden generalforsamlingen.  

Jfr. HI´s vedtægter § 8. 

På bestyrelsens vegne. 
Tony Kim Andersen 

Formand. 
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Der blev budt velkommen af formanden. 
 

1. Valg af dirigent. 
 

John Pagh blev valgt som dirigent.  

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt ifølge HI`s vedtægterne. 

 

2. Valg af sekretær. 
 

Lars Modig blev valgt. 

 

3. Protokol. 
 

Protokollen var fremlagt til gennemsyn i lokalet ½ time før generalforsamlingen. 

Ingen bemærkninger til protokol. 

 

4. Beretning. 

 

Der henvises til den udsendte skriftlige beretning. 

Der er kommet gebyr til Københavns kommune for brug af haller efter beretningen er skrevet. 

Bjørn Semberg spørger ind til brug af billard lokale hvem der bruger lokalet. 

Tony K Andersen: Mandagsklubben, mandag fra 10:00 – 14:00. DJ Pensionisterne tirsdag og 

torsdag 10:00 – 12:00. Harpunerne måske 3 gange om året. Selvfølgelig HI billard som kan bruge 

lokalet i alle de ledige tider. 

Bjørn Semberg: Hvem står for rengøring, Jeg mener ikke at vi selv skal gøre rent da der er mange 

som bruger toilettet. 

John Nielsen: Brugerne skal selv gøre rent efter sig. 

TKA: Der er regler for at folk selv tager det værste, tørrer spildt kaffe og fejer så der ser 

nogenlunde ryddelig ud til de næste som kommer og tømmer skraldespandene i vores container 

som står i forrummet. Hovedrengøring sker en gang i måneden 

Kim Møller: Da der bliver købt Øl – Vand på Ellebjerg så bør rengøringen indgå i lokalet. 

Kim Møller Forslag til bestyrelsen som bør tage det op som punkt til næste møde. 

Kim Møller: Er generalforsamlingen lovlig indkaldt, da alle ikke er bruger af vores Facebook side. 

TKA: Plejer nu også at sende det pr. mail som Nyhedsbrev men da jeg skiftede min pc ud, gik der 

desværre ged i mit adressekartotek som smuttede. Facebook var nu også mere for at fortælle at 

materialet til generalforsamlingen lå på vores hjemmeside. 

Erik Jørgensen: Forklare at billardklubben vi er flytte 3 gange unde min tid som formand, det har 

været hårdt, jeg måtte til sidst smide håndklædet i ringen og Bjørn Semberg overtog efter mig, vi 

har haft nogle medlemmer som har skabt en del uro under Corna. 

Bjørn Semberg: Skinnecyklerne tømmer sin tanke og sætter dunke med benzin i deres skabe, og 

da det er vores flugtvej gennem for lokalet, har vi ikke nogen flugtvej ud ved brand. 

Tony K Andersen: Bestyrelsen kontakter Skinnecyklerne og følger op på opbevaring af benzin. 

Der må ikke være benzin i motorcyklerne i den tid de står derude i deres rum og da slet ikke i 

skabene i forrummet. 
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5. Regnskab 2022. 

 

Kassereren konstaterede at der var udleveret eller udsendt en kopi til alle medlemmerne af 

regnskabet.  

Regnskabet og Kassebeholdning blev gennemgået af kassereren punkt for punkt. 

Kim Møller: Hvad er dette reserveret penge til køb af Badmintonbolde er det sket?  

Omkring Konto nr. 2460 Medlems hvervning, her er der afholdt et beløb, mener ikke vi fik noget at 

vide om det ved gennemgangen.  

Hvornår er vi begyndt at kursregulere vores obligationer. 

Ove Damkjær: Falck 3000 Kr. hvorfor har vi denne udgift? 

Kassereren: Vi har valgt at man skal kunne hentes af Falck, hvis man kommer til skade under 

deltagelse i sin aktivitet. 

Der er indkøbt Badmintonbolde derfor står det som en selvstændig postering. 

Det har vi gjort denne gang. 

Beløbet omkring medlemshvervning blev nævnt i gennemgangen. 

Bjørn Semberg: Kontingenter er det kun medlemmer der betaler det, hvad med de andre klubber 

som bruger lokalerne, betaler de for leje af lokalerne: 

Kim Møller: Der kører et regnskab under HI Lokaler hvor de betaler for brug. 

Kim Møller: Det kan Bjørn tage op på næste fællesmøde, hvad der er rimeligt man betaler for brug 

af lokalerne. 

Bjørn Semberg: Jeg har sendt en mail, hvor jeg forespurgte om en oversigt over hvad der er brugt 

på Ellebjerg i forbindelse med ombygningen, men har intet modtaget endnu fra kassereren. 

Kassereren: Mente ikke at have modtaget nogen mail omkring dette emne fra Bjørn, og spurgte 

om Bjørn fra Billard havde ringet omkring det manglende svar, hvortil der blev svaret at det ikke 

var tilfældet.  

Herefter blev sagen afsluttet. 

Regnskabet for 2022 blev derefter enstemmigt godkendt. 

 

6. Indkomne forslag. 

 

Der er ikke kommet nogle forslag til dette punkt. 

 

7. Budget.  
 

Willie Nordal Jensen fremlagde budgettet for 2023, alle afdelingsleder har fået en kopi og der har 

ikke været nogle indvendinger. 

Der er kommet nogle ændringer til Badminton og Gymnastik afdelingerne Pga. vi har modtaget 

gebyr fra Københavns kommune for brug af haller. Bliver dog først lagt i afdelingerne fra 2024. 

Kontingent forbliver uændret på 37.-kr. for aktive medlemmer og 8.-kr. for passive medlemmer Pr. 

måned. 
 

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.  
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8. Valg. 
 

a: Valg af formand for 2 år. 

    Tony Kim Andersen, blev valgt.    

b: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år. 

    Lars Modig, blev valgt. 

c: Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 1 år. 

    Claus Farver, blev valgt. 

d: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 1 år   

   Lars Pfeiffer Sørensen & Kent Boye, blev valgt.       

e: Valg af 1 revisor for 2 år. 

    John Pagh, blev valgt, 

f: Valg af 1 revisorsuppleant for 2 år. 

    Hans Chr. Nielsen, blev valgt. 

 

9. Fremtidig virksomhed. 

 

Som det fremgår af beretningen, vil vi på næste fællesmøde gerne have forslag til hvad vi kan 

gøre for at komme rigtig godt i gang, det kræver noget hjælp fra afdelingerne. 

 

10. Eventuelt. 

 

Kim: Er det rigtigt at vi mangler en gymnastik træner, nuværende leder fortsætter til 2025 hvis hun 

lever så længe. 
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11. Afslutning. 
 

Der blev uddelt en lille mulepose til det afgående bestyrelsesmedlem med tak for kampen, Bruno 

Kaae. 

Der blev ligeledes uddelt en HI sølvnål til John Pagh for hans store arbejde for klubben igennem 

hans lange medlemskab. 
 

Formanden takkede for god ro og orden og en stor tak til John Pagh som dirigent for god styring af 

generalforsamlingen og et stort tillykke til genvalgene og nyvalgte til diverse poster. 

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

 

 

Sekretær 

Lars Modig 

 

 

 

tirsdag den 28.febuar 2023. 

 

 

 

                 _______________                _______________                             ________________ 

                        Formand.                                 Sekretær.                             Dirigent. 




