
Referat af generalforsamling

Dato: Onsdag den 28. marts 2012
Kl.: 19:00
Sted: Højby Hallerne

Formand Jakob Kristensen bød velkommen til 29 fremmødte deltagere.

1. Valg af dirigent
Helge Brix blev valgt som dirigent. 
Takkede for valget og konstaterede, at der var lovligt indkaldt til generalforsamling i.h.t. 
vedtægterne.
Dagsorden godkendt.

2. Formandens beretning
Jakob Kristensen takkede for et godt fremmøde.
Jakobs første år som formand er gået. 
Højby S&G har nu 1760 medlemmer. Bl.a. har Fitness-afd. stor fremgang.
Foreningen har generelt et godt samarbejde med halbestyrer Pia. Det er vigtig for et godt klima i 
hallen, at der er et samlingssted udenfor de almindelige sportslige rammer.
Der er investeret i et airhockey-bord i cafeteriaet, som bliver flittigt brugt. Tak til sponsorer.
Børneattester indhentet på alle trænere/bestyrelsesmedlemmer og godkendt uden bemærkninger.
Godt samarbejde med Fritidsudvalget.
Også godt samarbejde med Sponsorudvalget, som er et godt og aktivt udvalg. 
Ny partner Energi Fyn. Fordelingen af midlerne fra Sponsorudvalget er vigtig.
Foreningen har 150 års jubilæum i 2016. Der nedsættes et udvalg til planlægning.
Hal 2 betalt. Ny udvidelse i tankerne. Lange udsigter, men der arbejdes med gode idéer allerede.
Fra Odense Kommunes forstadspulje har vi fået 100.000 kr. til en beach-håndboldbane. 
Skal kunne bruges af alle i Højby.
Nye foldedøre ved mødelokale i cafeteria-området betalt af kommunen, og færdiggjort med hjælp 
af lokal frivillig arbejdskraft.
Kommunen har vedtaget besparelser, hvilket betyder, at vi skal betale halleje på timebasis for alle 
hverdagstimer.  Medlemstilskuddet er nedsat. Vi har forsøgt at kæmpe mod besparelse uden held.

Spørgsmål til beretningen:
Michal (skydning): Skal der hegn omkring beachvolley-bane? 
Jakob: Der er ikke penge i første omgang.



Eric Skovsgaard: Hvad med toilet i.f.m. banen.  
Jakob: Der er ikke penge til det.
Eric: Har man søgt  yderligere sponsorater.
Jakob: Ikke endnu, men der arbejdes på sagen.
Henrik, SIKO: Man kan søge SIKO om lån på meget gunstige vilkår
Eric: Bygge- og anlægsfonden kan evt. søges
Jakob: Vi arbejder videre med projektet

Henrik, formand for SIKO nævnte, at SIKO også har kæmpet mod besparelser uden held

Beretning godkendt.

3. Regnskab og budget
Kasserer Pia Pedersen fremlagde regnskabet.

Bemærkninger til regnskab:
Indtægter:

Weekendrengøring – forskel i beløb, da det indeholder 1 kvartal mere
Forpagtningsafgift lavere– p.g.a. svær økonomi for Pia, ikke betalt 4 mdr.
Kontingent SIKO, DGI, Falck, teltforening
Kontorudgifter – indeholder tab fra året før
Forsikring – regulering af beløb i policer (løsøre)

Udgifter:
Renteudgifter faldet, da vores lån til Hal 2 er betalt
Nyanskaffelser - skab og skilt til hjertestarter, airhockeybord

Hensættelse til nybyggeri og andre større projekter - kr. 100.000

Vi har betalt vores lån til Hal 2 ud. Fitness har betalt ekstraordinært afdrag på lån i 
hovedforeningen.

Spørgsmål til regnskab:
Peter Kolle (håndbold): Kopiindtægter høj 
Pia: Alle afdelinger betaler for brug af kopimaskine. Der er taget mange kopier.
Peter Kolle: Hvorfor? Vi har fået maskinen sponsoreret.
Pia: Der skal være penge til en ny maskine på et tidspunkt.
Jesper (fitness): Mener prisen for hosting af hjemmeside er høj.
Pia / Hans Henning:  Vi arbejder på ny udbyder



Kommentar fra Eric Skovsgaaard ros til flot regnskab. Fint med hensættelser til udvidelse og 
kommende jubilæum. Også glædeligt at det går godt for Fitness

Regnskab godkendt.

Budget 2012:
Indtægter:
Aktivitetstilskud fra 12-17 år falder bort, derfor mindre tilskud samlet.
Aktivitetstilskud fra afd. stiger p.g.a. opsparing til nybyggeri.
Forpagtningsafgift forsat i bero indtil videre
Udgifter:
Hovedforeningen hjulpet Skydning med nyt alarmsystem, og fodbold med forhøjelse af hegn.
Halleje er en ny post, som skyldes kommunens nedskæringer.
Nyanskaffelser: nye borde/stole, ca. 30.000 til beachvolleybane, 5.000 til alarm.
Formandens bemærkning:
Vedr. Fodboldhegn forhøjelse. Vi skal have garanti fra kommunen, at vi ikke bliver belastet,
hvis der sker noget med hegn p.g.a. forhøjelsen i fremtiden, og vi ikke skal lave yderligere ved 
hegn. Vi har endnu ikke fået svar.

Spørgsmål til budget:
Bruno: Hvordan afregnes halleje for folk udefra?
Pia: Vi kender endnu ikke afregningsmetoden
Eric: Sørg for, at vi ikke bliver led til mellemregning.
Jakob: Vi vil også gerne selv bruge hallerne / området i weekenden
Peter Kolle: Det har været nødvendigt at flytte weekendarrangement i håndboldafd.
til en torsdag aften, da hallen booket til andre udefra i weekenden. Det vil vi ikke betale for.

Henrik: SIKO vil gerne hjælpe med eventuelle problemer i denne retning.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

5. Valg til hovedbestyrelsen
Næstformand Hans Henning Klint genvalgt for  2 år.
Kasserer Pia Pedersen genvalgt for 2 år.
Henrik Larsen valgt som ny afdelingsrepræsentant for 2 år

6. Valg af revisor
Knud Kildahl valgt for 2 år



7. Valg af revisorsuppleant
Pia Klint valgt for 1 år.

8. Eventuelt
Bruno: Hvordan går det med alternativ vej til hallen.
Nørrelunden arbejder med at få ensrettet vejen p.g.a. meget trafik.
Jakob: Der skal nedsættes vej-udvalg på næste hovedbestyrelsesmøde, som også omfatter alle 
interessenter.
Eric: Fritidsudvalget arbejder også med sagen
Jesper: Lastbiler kører også gennem Nørrelunden for at komme til rideudstyrsforretningen.
Bruno: Foreslår at kontakte brandmyndigheder den 14. april (ved gymnastikopvisning).
Helge Brix vil gerne tage fat i en brandinspektør for at få dem til at komme den dag.
Problemet er manglende parkeringspladser. Det er også slemt, når der kommer busser.

Sponsorudvalg ved Eric Skovsgaard
Ny sponsor: Energifyn
Opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer til at finde 5 husstande hver, så snakker vi rigtig mange 
penge.
OK Benzin er stadig sponsor. Der er flere penge at hente, hvis man køber både benzin og el i 
sponsorindtægt.
Peter Kolle: Vil gerne have reglerne for sponsorstøtte ved OK Benzin præciseret.
Eric sender rundt til afdelingerne.

Poul Rasmussen udnævnt til æresmedlem.

Farvel og tak til Merete for medvirken i forretningsudvalg.

Helge Brix takkede for god ro og orden.
Jakob takkede de fremmødte og dirigent Helge Brix for god styring af mødet.

Referent Birgitte Graff
Højby, 28. marts 2012

_________________________ _______________________
Formand Dirigent


