
 
  

 
Ordinerer generalforsamling i Haderslev Idrætscenter  

  
 
OK HTF holder ordinerer generalforsamling for året 2020 bliver torsdag den 24. Juni 2021 
kl. 18.30, i Haderslev Idrætscenter i et mødelokale på 1. sal. 
 
Klubben er vært med, en øl eller vand, samt kaffe og the, ved generalforsamlingen. 
Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig grundet Corona tider og der skal fremvise 
Corona Pas ved ankomst. Tilmelding skal ske til post@okhtf.dk , senest den 22. Juni 2021 
kl. 18.00.  
 
Der vil i år ikke være bespisning, grundet Corona. 
 
Vi vil som altid fejre klubmestre, uddeling af præmier og vandrepokaler fra Power Hans, og 
DM-medaljer, for året 2020. Vi uddeler desuden en præmie til årets ungdomsløber, til den 
der har deltaget i flest træningsløb og årets HTF´er 
 
Den ordinerer generalforsamling starter herefter og følger klubbens vedtægter, jævnfør 
nedenstående dagsorden. 
 
1. Valg af dirigent og stemmetællere.  
2. Formandens beretning, herunder udvalgsberetninger.  

(udsendes 14 dage før generalforsamlingen) 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

(Regnskabet har været færdig længe og udleveres på generalforsamlingen 
4. Budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent m.v. I den forbindelse 
forslag bestyrelsen en ændring til vores vedtægter omhandlende paragraf 10 stk. 4, som i 
dag hedder budget for indeværende år, herunder fastsættelse af kontingent m.v. ændret til 
kun at hedde Fastsættelse af kontingent m.v. 
5. Behandling af indkomne forslag.  

De skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer! 
Følgende er på valg, Guri Alm, Lisbeth Callesen og Jørn F. Andersen. Guri 
Alm genopstiller ikke og klubben har et forslag til et andet medlem. Jørn F. 
Andersen og Lisbeth Callesen genopstiller. 

7. Valg af 2 revisorer.  
Kaj Ove Rasmussen ønsker at fortsætte som revisor, men Ingelise Baden 
ønsker ikke genvalg. Klubben har et forslag til en anden revisor 

8. Valg af 1 revisorsuppleant. 
Jørgen Thingvad vil gerne fortsætte. 

9. Eventuelt  
 
På bestyrelsens vegne 
Lars Klogborg 
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