
Højby Skytte- og Gymnastikforening
Stiftet marts 1866

Referat af generalforsamling

Dato: Onsdag den 26. marts 2014
Kl.: 19:00
Sted: Højby Hallerne

Formand Jakob Kristensen bød velkommen til de (25) fremmødte og foreslog Helge Brix 
som dirigent. Forsamlingen godkendte valget.

 1. Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamling og 
dagsorden i.h.t. vedtægterne. 

 2. Formandens beretning
Uddrag af hovedpunkter:
Ny udendørsfitnessbane betalt af forstadspuljen fra Odense Kommune. Nye farver i
cafeteriet som en del af kommunens SMIL projekt. Nye borde og stole i cafeteriet 
med tilskud fra Højby Nyt, resten betalt af foreningen. Forstadspuljen søgt om 
penge til tilbygning til gavn for alle afd. Sponsorudvalget yder fortsat et godt stykke  
arbejde med at skaffe midler. Nyt fodboldhegn. Seniorarbejdsgruppen giver en 
vigtig håndsrækning. Ny asfalt på parkeringsplads.
Højby S&G har jubilæum i 2016. Et 3-mands udvalg er nedsat. 

 Det er fortsat en udfordring at få tiderne i hallerne til at gå op.
Den forlængede skoledag vil påvirke vores forening, men vi samarbejder med de 
involverede parter.
Tak til alle frivillige.

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

Formand Bo fra skydning kommeterede, at planer for udbygning ikke omfatter 
skydning. Hans Henning Klint svarer at skytterne (Michael) ikke har udtrykt ønske 
om udvidelse p.g.a. renovering af eks. lokaler. Michael svarer, at dette må være 
misforstået.
Jakob svarer, at det ikke er realistisk p.g.a. total byggesum vil blive for høj.

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasseren Pia Pedersen gennemgik det reviderede regnskab med bemærkninger. 
Regnskabet blev udleveret til forsamlingen.

Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

 



Højby Skytte- og Gymnastikforening
Stiftet marts 1866

Budget 
Budget fremlagt til orientering.

 4. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Sponsorudvalget om omfordeling af støttemidler fra den gamle fond på i 
alt ca. 90.000, således at der overføres 50.000 til udviklingspuljen, som bestyres af 
Sponsorudvalget.
5 stemmer for – 14 stemmer imod.
Forslaget er nedstemt.

 
 5. Valg af næstformand, kasserer og afd.rep. til hovedbestyrelsen i lige år.

Næstformand Hans Henning Klint blev genvalgt, kasserer Pia Pedersen blev 
genvalgt, afd. repræsentant Henrik Larsen blev genvalgt. Alle for 2 år. 
Består desuden af formand Jakob Kristensen og sekretær Birgitte Graff. 
Begge poster på valg i ulige år.

 6. Valg af 1 revisor for 2 år
 Johs Videsen blev valgt til revisor for 2 år.

 7. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
 Tina Kristensen blev valgt som revisorsuppleant.

 
 8. Eventuelt 

Jubilæumsudvalget foreslår fejring af jubilæet i marts '16 på flg. måde:
Sodavanddiskotek fredag aften. Reception lørdag i dagtimerne, lørdag aften 
diskotek for de unge, og suppe/steg/is fest for de lidt ældre.
Michael foreslår et optog med alle afdelinger gennem byen med musik.
Gymnastik overvejer at markere jubilæet ved gymnastikopvisningen.
Peter Kolle foreslår at bruge lokal eventmager til at lave stor koncert på 
boldbanerne. Det kunne der tjenes penge på.

Jakob Kristensen udnævnte Thomas Hartman til et legat på 1000 kr  for stor indsats
i bordtennis.

Helge Brix takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Jakob takkede de fremmødte.

Dato: Dato:

_______________________ ________________________
Jakob Kristensen, formand Helge Brix, dirigent
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