
Referat Generalforsamling i  Højby S & G 

Dato: Onsdag den 24. marts 2010
Kl.: 19:00
Sted: Højby Hallerne

Formand, Michael Steffensen bød velkommen til 23 fremmødte deltagere

Pkt. 1 Valg af dirigent. 
Per Lydiksen Laursen blev valgt til dirigent. Per konstaterede at indkaldelse var sket lovligt. 
Endvidere blev dagsorden godkendt

Pkt. 2 Formandens beretning
Der har været et positivt tiltag i form af pårettelsen af Højby Fitness. På kort tid var der 
tilstrækkeligt antal medlemm for at opfylde budgettet, og flere er kommet til.

Cafeteriet har gået godt, men det har været nødvendigt at tage afsked med Pierre Claville.

Konferencer i Odense Kommune siden 2007 for at lave en samlet idrætspolitik. Det er endnu ikke 
muligt at vurdere, om Højbys Visioner kan udnytte denne nye idrætspolitik. 

Hal 1 er renoveret med nyt gulv, bænke og dommer. Frivillige har fjernet gammelt gulvt og har 
været med til at finansiere anskaffelserne, Tak til alle, som deltog.

Markedsdag er en succes, pg flere afdelinger opfordres til at deltage

Fritidsudvalg fungerer stille og roligt. Anmodning om flere P-pladser er endnu ikke opfyldt af 
poltikjerne.

3 unge er bortvist pga. manglende evne til at være i hallen, Vi håber, at det vil hjælpe i forhold til 
andre unge.

Idrætsleder har været suspenderet, men har nu overstået denne suspension.
Der er problemer med at få børneattester frem, og der opfordres til bedre disciplin omkring 
aflevering. Øvrige indberetninger giver også problemer med overholdelse af indleveringsfrister, og 
har været tæt ved at forårsage eksklusion fra DGI.

Tak til alle afdelinger, samarbejdspartnere, sponsorer og alle personer, som gør et stykke arbejde 
for foreningen.
Michael holder før tiden som formand, da han er skuffet over den behandling, han har fået i 
forbindelse med hans ønske om at blive halbestyrer. 

Der kom et spørgsmål omkring de mange indbrud i hallen, Der blev udtrykt ønske om mere 
overvågning. Pia Petersen svarede, at der er brugt mange penge på sikkerhed i det forgangne år, 
og at overvågningen overgår til Odense Kommunes system

Beretning godkendt



Referat Generalforsamling i  Højby S & G 
Pkt. 3 Regnskab og budget
Overskud  på kr. 44219,-

Spørgsmål til telefonudgift på 11.000. Pia svarede at antallet af telefonnumre er reducere., hvorved 
udgifterne fremover bliver mindre. Placering af telefon drøftes på næste HB.
Spørgsmål til tilgodehavender. Pia svarede, at der var tale om manglende aktivitetstilskud fra nogle 
afdelinger, som efterfølgende er indbetalt
Spørgsmål til aktiver i form af Præmieobligationer på 300,-. Pia svarede, obligationen udløber i 
2011.

Regnskabet blev godkendt 

Budget ingen kommentarer

Pkt. 4 Forslag til vedtægtsændringer
§ 9 Dagsorden pkt 3 Regnskab foreslås udvidet med forelæggelse af budget
§13 Tennis og Fitness har ændringer til bestyrelse
Der blev henstillet til Fitness, at næstformand bør vælges på generalforsamling. Dette kan kun 
vedtages på afdelingens generalforsamling.

Vedtægtsændringer godkendt.

Pkt. 5 Valg:
Helge Brix er valgt som formand for et år.
Jakob Kristensen er valgt som næstformand for 2 år.
HHK er godkendt som sekretær for et år
Pia Petersen er genvalgt for 2 år
Merete Borst Nielsen er valgt som afdelingsrepræsentant for 2

Pkt. 6 Valg af revisor 
Knud Kildahl er genvalgt som revisor for 2 år

Pkt. 7 Valg af revisorsuppleant
Pia Klint er valgt som revisorsuppleant

Pkt. 8 Evt.
Fodbold:
Ungdomslegat uddelt til Kasper Højlund Mortensen
Bordtennis
Ungdomslegat uddelt til Janni Jørgensen

Ny formand Helge Brix takker for deltagelse og for god ro og ordem.
Endvidere opfordrer han til mødedisciplin og godt samarbejde i hovedbestyrelsen og 
forretningsudvalget.
Endelig blev udtrykt tak til den afgående formand Michael Steffensen for hans store indsats 
gennem 13 år.

Højby d. 25. marts 2010
Hans Henning Klint


