
 

 

 

Referat fra Generalforsamlingen den 26. februar 2019 i 

Haderslev Idrætscenter. 

Tilstede: 41 personer, heraf var der 37 stemmeberettigede. 

Bilag: Årsregnskab 2018 og budget for 2019. 

Dagsorden: Formandens beretning og desuden beretning fra udvalgene. 

Beretningerne er offentligt gjort inden generalforsamlingen i et nyhedsbrev til medlemmerne. 

Formanden indledte med at hædre klubmestre, DM- medaljetagere samt uddeling af 

vandrepokaler efter Power Hans. 

Årets ungdomsløber blev Lasse Klogborg. Præmie til Mads Juhl for at have deltaget i flest 

træningsløb i årets løb og årets HTF- er blev Vagn Hansen. 

Punkt 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 

Ove Brix blev valgt som dirigent og Christian Schrøder, Erland Skøtt, Stig og Jens Andersen blev 

valgt som stemmetællere. 

Referent, sekretær Jette Beyer. 

Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

Punkt 2. Formandens beretning, herunder udvalgsberetninger. 

Formanden gennemgik kort sin beretning. Han takkede bestyrelsen samt de medlemmer, der var 

mødt til generalforsamlingen for deres store indsats. 

Jønne og Jens Andersen havde ikke noget at tilføje til kortudvalgets beretning.  

Jette Klogborg havde ikke noget at tilføje til ungdomsudvalgets beretning. 

Beretningerne blev godkendt af medlemmerne. 

 

 



 
 

 

Punkt 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

Lisbeth Callesen gennemgik det omdelte regnskab for forsamlingen.  

Kaj Ove Rasmussen havde et spørgsmål vedr. kontering af diverse tilskud. Dette svarede Lisbeth 

på. 

Kaj Ove Rasmussen spurgte, hvor mange medlemmer har klubben. Lisbeth oplyste, at p.t. er der 

196 medlemmer i klubben. 

Regnskabet blev godkendt.  

 

Punkt 4. Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent m.v. 

Lisbeth gennemgik klubbens budget. 

Bestyrelsen foreslog en uændret kontingenttakst. 

Kaj Ove Rasmussen foreslog, om der ikke skal være en note i budgettet vedr. Hans Frederiksens 

arv. 

Dette blev taget til efterretning. 

Budgettet blev godkendt af forsamlingen. 

Punkt 5. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

Punkt 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg:  Guri Alm, Jørn Andersen, Lisbeth Callesen. 

Alle blev genvalgt af forsamlingen. 

Punkt 7. Valg af 2 revisorer. 

Jørn Thingvad ønskede ikke genvalg. Fremover vil Kaj Ove Rasmussen påtage sig den opgave 

sammen med Inge Lise Baden. 

 



 
 

Punkt 8. Valg af 1 revisorsuppleant. 

Her blev Jørgen Thingvad valgt som revisorsuppleant. 

Inge Grarup blev valgt som stævne kasserer, idet Kaj Ove Rasmussen ikke ønsker at være det 

mere. 

Punkt 9. Eventuelt. 

Søren Bertelsen gav en kort orientering om medlemsdata sikkerhed. Der er kommet nye skærpede 

krav angående registrering, behandling og brug af personlige oplysning på internettet. Han har 

udsendt dette skriv til alle medlemmerne. 

Lars Klogborg orienterede om klubhusprojektet. Han gav en status på hvor langt i processen 

klubben er. 

Lejeaftalen på grunden er i hus med overtagelse pr. den 1. juni 2019. Det er Haderslev Kommune 

der ejer grunden. 

Han oplyste desuden, at der p.t. er lavet 9 ansøgninger til forskellige fonde. 

Klubbens nye hjemmeside blev præsenteret på generalforsamlingen og fra d.d. kan medlemmerne 

bruge den. 

Formanden takkede Christian Schrøder, Ulla Arreborg og Jens Andersen for deres store 

ihærdighed i forbindelse med opsætningen af klubbens nye hjemmeside.  

Christian Schrøder oplyste at hjemmesiden ikke er fuld opdateret endnu, men det kommer hen ad 

vejen. 

Hans Nielsen spurgte ind til de nye divisionsregler der er kommet. Formanden gav en kort 

orientering om dette. 

Jønne oplyste til forsamlingen, at der er sendt ansøgning til DIF og DGI foreningspuljen om nye 

elektroniske skærme til resultatformidling ved stævner og om nye postenheder. 

 

Generalforsamlingen sluttede af med at råbe Hurra for HTF. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


