
Referat generalforsamling den 15. august 2018  
 
 
Velkomst ved Dorte Schønning. 
 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning om klubben i det forløbne år til godkendelse. 
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 
4. Forelæggelse af budget til orientering. 
5. Behandling af indkomne forslag. 
6. Valg af bestyrelse og suppleanter. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 
 
1. Valg af dirigent: 
Ole Jensen valgt og kan konstatere, at generalforsamlingen er varslet rettidig, på både 
klubbens hjemmeside og på Facebook.  
 
 
2. Formandens beretning: 
Fremlagt af Formand Dorte Schønning. Beretning blev godkendt. Vedlagt som bilag 1.  
 
 
3. Årsregnskab til godkendelse:  
Gennemgået ved Formand Dorte Schønning. Regnskab blev godkendt uden yderligere 
kommentarer. Vedlagt som bilag 2. 
 
4. Budget til orientering: 
Gennemgået ved Formand Dorte Schønning. Ingen spørgsmål.  
Budget vedlagt som bilag 3. 
 
5. Behandling af indkomne forslag: 
Dorte kunne konstatere, at der ikke er indkommet forslag.  
 
  



6. Valg af bestyrelse og suppleanter: 
 
Udtræder: 

• Trine Færgemann ønsker at udtræde af bestyrelsen.  

• Bo Jordansen ønsker at udtræde af bestyrelsen. 
 
På valg: 

• Dorte Schønning modtager genvalg - er valgt. 

• Pernille Lyshold Juhl Hansen modtager genvalg - er valgt.  
 
Ikke på valg: 

• Kent Preetzmann Jensen. 

• Lisbeth Seligmann Rasmussen. 

• Peter Thomsen. 
 
Suppleanter: 

• Bestyrelsen finde suppleant(er), hvis dette findes relevant.  
 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 

• Ole Jensen er genvalgt som revisor. 
 
 
8. Eventuelt. 
Kassereposten varetages fortsat af Jesper Mogensen. Jesper er ikke en del af 
bestyrelsen, men deltager i nødvendigt omfang.  

 

• Kim Torp foreslår, at kontingentet for ungdomsspillere sættes op, så omkostninger 
til opstartsstævner er indeholdt i kontingentet og dermed, at alle spillere får 
mulighed for at deltage i opstartsstævner. 

• Til orientering afholdes VHK julefrokost den 10. november 2018. 

• Påske Cup udvalget opfordrer til, at finde forældre blandt U14, som kunne have lyst 
til at deltage i Påske Cup udvalget.   

 
 
Og med disse ord takker Ole for god ro og orden, under generalforsamlingen 2018.  
 

 

Referat: 

Peter Thomseninformation  


