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Referat af Generalforsamling  
 
Dagsorden  
1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Behandling af indkomne forslag 
7) Valg af formand 
8) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
9) Valg af to suppleanter til bestyrelsen 
10) Eventuelt 
 
1. Valg af dirigent og referent 

Morten Rostgaard er valgt 
 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen afholdes inden for tidsrammen og er varslet 
rettidigt i henhold til vedtægterne for HHK. 
 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

Rettidigt udleveret  
Lagt op på Hjemmeside  

 
Formanden gennemgår beretning, og giver en ekstra tak for de afgående 
bestyrelsesmedlemmer, og alle der har hjulpet til i 2021 
 
3. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til 

godkendelse 
Formand aflægger fyldestgørende regnskab med hjælp fra kasser. 
Det gennemgås hvad regnskabet er skabt af, og hvad påskecup har af indflydelse herpå. 
Ålholm er blevet inkluderet i klubben, hvilket gør at medlemstallet er steget. 
 
Påskecup indtægter er færre end normalt, forårsaget af antallet af medtagede hold, men 
stadig et pænt overskud. 
 
Bestyrelsen ønsker for fremtiden af den daglige drift dækkes af “normale indtægter”  
Arrangementer som påskecup skal gerne være flødeskum på toppen. 
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4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til 
godkendelse 

Der budgetteres med at påskecup stadig skal dække en del af driften for 22/23 
 
det foreslås at en del af arven efter ”Smed” kunne gå til et tilskud til Lund. 
Bestyrelsen er ikke afvisende, det vil blive diskuteret af bestyrelsen. 
 

Budgettet er vedtaget enstemmigt  
 
5. Fastsættelse af kontingent 
Det specificeres at stigningen er i kvartalet (se bilag 1) 
Kontingentstigningerne vedtaget enstemmigt. 
Stigninger effektueres med det samme. 
 
6. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkommende forslag, punktet lukkes  
 
7. Valg af formand 
Nuværende formand, Christian stiller op igen, og vælges enstemmigt. 
 
8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 
Andreas Frydkjær stiller op 
Morten Rostgaard stiller op 
Begge vælges ind. 
 
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen  
Imad Youssef stiller op 
Vælges ind. 
Det oplyses at bestyrelsen kan bemyndiges til at godkende indkommende emner til 
bestyrelsen, skulle der komme ønsker om deltagelse i bestyrelsen. 
 
10. Eventuelt. 

- Prisen på deltagelse i Lund stævne diskuteres. Forslag: 
- Brug af del af arv fra ”Smed” til at nedsætte deltagerbetaling  
- Rette henvendelse til Lund omkring stor stigning i pris 

 
Dirigenten takker for god ro og orden  
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Bilag 1 
 
Forslag nr. 1 – Forslag fra bestyrelsen om kontigent stigning 

Årgang/hold Nuværende kontigent Nyt kontigentforslag Stigning 

Lykkeliga 325,00 kr. 350,00 kr. 25,00 kr. 

Trille Trolle 250,00 kr. 275,00 kr. 25,00 kr. 

U6 325,00 kr. 350,00 kr. 25,00 kr. 

U8 325,00 kr. 350,00 kr. 25,00 kr. 

U9 325,00 kr. 450,00 kr. 125,00 kr. 

U11 400,00 kr. 450,00 kr. 50,00 kr. 

U13 500,00 kr. 550,00 kr. 50,00 kr. 

U15 550,00 kr. 600,00 kr. 50,00 kr. 

U17 600,00 kr. 600,00 kr. 0,00 kr. 

U19 600,00 kr. 600,00 kr. 0,00 kr. 

Dame Senior 550,00 kr. 600,00 kr. 50,00 kr. 

Herre senior 550,00 kr. 600,00 kr. 50,00 kr. 

Old boys 400,00 kr. 450,00 kr. 50,00 kr. 

 


