HOLLUF PILE / TORNBJERG IDRÆTSFORENING
Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ
Stiftet 27. juni 1980.

Odense, d. 5. april 2019

Referat af ordinær hovedgeneralforsamling i Holluf Pile / Tornbjerg Idrætsforening
Torsdag den 28. marts 2019 kl. 19.00 i klubhuset
Ad 1. Valg af dirigent
Søren Larsen blev valgt som dirigent. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og
gav derefter ordet til formand for hovedbestyrelsen, Henrik Christoffersen.
Ad 2. Formandens beretning
Formand Henrik Christoffersen berettede:
I 2018 sagde vi på den ordinære hovedgeneralforsamling farvel og tak til Susanne Yndal Jørgensen,
hvorefter posten stod ledig. På det førstkommende hovedbestyrelsesmøde sagde vi dog allerede velkommen til vores nye bestyrelsesmedlem og nuværende sekretær i forretningsudvalget, Casper Nielsen.
Henover året er der arbejdet med forskellige ting, hvor der nu kommet nye gardiner i resten af klubhuset, mellemgangen er blevet ryddet og malet og alle udpegede trænere har som ønsket, fået nøgle til
klubhuset, så det kan finde større anvendelse.
Der har desværre også været en del udfordringer med hjemmesiden i 2018, hvilket gav en del udfordringer for afdelingerne med at få budskabet om sæsonstart ud til medlemmerne. Det blev derfor besluttet,
at vi – igen – skulle have ny hjemmeside. Der var brug for en professionel løsning, som ikke var afhængig af enkeltpersoner. Det blev derfor til en løsning, som er kommet i stand via DGI (Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger) og deres samarbejdspartner Onmondo, hvilket betyder, at vi har professionel support, som vi kan benytte os af, hvilket jeg personligt er rigtig glad for, da det gør vores hjemmeside mere stabil. Den professionelle opsætning betyder også at det er blevet nemmere at tilføre nyt materiale og nye undersider. Hjemmesiden blev hurtigt sat op som en version 1, så der mangler stadig materiale, men Susanne Buch – som er nyudnævnt webmaster - vil tage sig af hjemmesiden, så den nu kan
nå helt i mål i 2019.
Der har desværre været flere henvendelser fra Odense Kommunes Teknisk service vedrørende manglende oprydning i omklædningsrummene, som vi har videreformidlet til vores medlemmer. Der er retningslinjer for brug af hallen fra Odense Kommune, som skal følges, og som udgangspunkt skal man
aflevere lokalerne i mindst samme stand, som man modtager dem. Det burde være sund fornuft! Der har
også været mangelfuld rengøring i klubhuset, når dette har været anvendt, hvilket betyder, at vi også for
klubhuset skal have retningslinjer for, hvad der kræves af oprydning og rengøring, når man forlader det.
Det arbejdes der videre på i 2019.
Hovedbestyrelsen har i 2018 afholdt 4 bestyrelsesmøder, og det er besluttet, at man foreløbig ikke vil
arbejde med en fælles udviklingsplan for klubben. Afdelingerne står derfor fortsat for egen udvikling.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.
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Ad 3. Forelæggelse af regnskab og budget
Regnskab:
Kasserer Frederik Pryds gennemgik foreningens regnskab for 2018.
Årets resultat: Der var et overskud på 22.918 kr. sammenholdt med et budgetteret overskud på 7.351 kr.
Ultimo egenkapital: 238.387 kr.
Frederik Pryds gennemgik herefter afdelingsregnskaberne for 2018.
Årets resultat for afdelingsregnskaberne viste et overskud på 57.392 kr. og en ultimo egenkapital på
650.651 kr.
Regnskaberne blev enstemmigt godkendt.
Budget:
Frederik Pryds fremlagde budgettet for 2019.
Der budgetteres med et underskud på 4.860 kr. i 2019.
Budgettet blev taget til efterretning.
Kassereren oplyste at foreningens kreditforeningslån bliver indfriet i 3. kvartal 2019. Herefter tilhører
klubhuset foreningen.
Ad 4. Fastsættelse af bidrag til hovedforeningen for 2019
Bestyrelsen foreslår et uændret bidrag til hovedforeningen svarende til 170 kr. pr. medlem over 18 år og
60 kr. pr. medlem under 18 år.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 5. Hovedbestyrelsen foreslår følgende tilføjelse til §14, ”Den enkelte afdeling tegnes af afdelingsformand og afdelingskasserer i forening. I tilfælde af en disses fravær indtræder næstformand eller sekretær”.
Der findes en lignende bemærkning for hovedforeningen i vedtægternes §13, men ikke for de enkelte
afdelinger. Forslaget kom fra fodboldafdelingen og var anbefalet af de øvrige afdelinger. Det var fremsat for at lette arbejdet i afdelingerne.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
For at der kan vedtages vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal følgende dog være opfyldt, jf.
vedtægternes §18:
”Forandringer af vedtægter kan ske på enhver HG, når mindst 2/3 af foreningens stemmeberettigede
repræsentanter er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås flertal på en
HG, der ikke er beslutningsdygtig, skal HB inden 14 dage med sædvanligt varsel indkalde til en ny ekstraordinær HG”.
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Da der ikke var 2/3 af foreningens stemmeberettigede repræsentanter til stede, baseret på medlemstal pr.
1. oktober 2018, kunne forslaget således ikke vedtages. Der vil derfor snarest blive indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse torsdag d. 25. april 2019 kl. 19.00 i klubhuset.
Ad 6. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet yderligere forslag.
Ad 7. Valg af forretningsudvalg
Frederik Pryds og Benny Mølgaard, der begge var på valg, blev genvalgt for 2 år.
De 2 øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, Henrik Christoffersen og Casper Nielsen, der ikke var på
valg i år, har meddelt at de udtræder af forretningsudvalget, så der skal derfor vælges yderligere 2 medlemmer for 1 år.
Da ingen stillede op, vil valget af disse 2 forretningsudvalgsmedlemmer finde sted på den ekstraordinære generalforsamling d. 25. april 2019.
Alle blev opfordret til i mellemtiden at tænke over om man kender nogen, der vil være interesserede i at
stille op til forretningsudvalget.
Ad 8. Valg af revisorer
Der skal vælges 1 kritisk revisor for 2 år.
Olav Bojesen blev genvalgt.
Som kritisk revisor sidder derudover Peter Rasmussen.
Ad 9. Eventuelt
a. Frederik Pryds opfordrede til at hver enkelt afdeling får sit eget CVR-nummer, selvom det er ikke
noget lovkrav. Det har rugbyafdelingen fået, da deres pengeinstitut har krævet det. Hvis en afdeling
ikke har et CVR-nummer, og afdelingens bankkonto står i kassererens navn, kan der evt. opstå problemer. Gymnastikafdelingen har også været nødt til at få tildelt sit eget CVR-nummer i forbindelse
med oprettelse af MobilePay til afdelingen.
b. Jette Nørrelykke fra fodboldafdelingen oplyste at hun vil gøre en ekstra indsats for at gøre reklame
for Energi Fyns sponsorordning: FynskSupport, som hovedforeningen er tilmeldt. Man kan blive
sponsor ved at købe sin el og gas hos Energi Fyn, så giver Energi Fyn henholdsvis 2 øre/kWh el og
6 øre/m³ gas til klubben. Det er ikke noget, der bliver lagt oven i prisen, Energi Fyn betaler. I 2018
indkom der herigennem 1.999 kr. til foreningen. Foreningen har ligeledes en sponsoraftale hos OK.
Denne information vil blive lagt på foreningens hjemmeside.
c. Jette Nørrelykke fra fodboldafdelingen forhørte sig blandt de fremmødte om der var interesse for at
der blev opsat en sodavandsautomat i klubhuset, f.eks. fra Carlsberg. Der skal betales et engangsbeløb på ca. 30.000 kr. ved opsætning, men derudover er der gratis levering. Jette Nørrelykke fik grønt
lys til at gå videre med sine undersøgelser, men der var enighed om at der er mange ting, der skal
være på plads, inden der evt. kan skrives under på en aftale.

3

HOLLUF PILE / TORNBJERG IDRÆTSFORENING
Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ
Stiftet 27. juni 1980.

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.30, dirigenten takkede for god ro og orden.

_________________________________
Formand

____________________________________
Dirigent

Referent: Inger Rose Hansen
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