Referat af generalforsamling
Dato:
Kl.:
Sted:

Onsdag den 30 marts 2016
19:00
Højby Hallerne

Formand Jakob Kristensen bød velkommen til de (28) fremmødte og forslog Helge Brix som
dirigent. Forsamlingen godkendte valget.
1. Dirigenten konstaterede at der var indkaldt rettidigt til generalforsamling og at
dagsordenen var i.h.t. vedtægterne.
2. Formandens beretning
Uddrag af hovedpunkter:
Vores skytteforening har fået gennemgået deres baner således at de nu fremstår top
moderne. Bordtenniskælderen har også fået den store tur. Sponsorudvalget var igen i år
løst mange opgaver og bidrager til en godt økonomi i foreningen. Også en stor tak til
alle sponsorer. Især skal fremhæves fastelavn. Vi får vist vores yngste medborgere og
deres forældre at de er meget velkomne i vores forening og vi tilbyder det gratis.
Seniorteamet har også ydet en stor indsats. Pia, vores halinspektør, har også i år været
vores faste base i hallen.
Samarbejdet med Odense Kommune er også rigtig godt. Vores langsigtede strategi om
at være åbne, positive og konstruktive når Odense Kommune henvender sig bærer
frugt. Online booking af hallerne ”Interbook” er næsten kommet på plads.
150 års jubilæet er netop overstået og 3 festdage er nu allerede historie. Jubilæumsvin
og eget nydesignet logo blev sammen med reception og halfest et stærkt minde om en
150 års idrætsforening som aldrig har haft flere medlemmer og bedre fysiske rammer at
udfolde sig i. Højby S&G har (efter revideret projekt og budget i 2. omgang) modtaget
900.000 kr. fra forstadspuljen til et nyt redskabsrum ved multihallen.
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasserer Pia Pedersen gennemgik det reviderede regnskab med bemærkninger.
Regnskabet blev udleveret til forsamlingen.
Regnskabet blev godkendt.
Der blev stillet spørgsmål til sponsorudvalgets regnskab.
Der er i sin tid udarbejdet en samarbejdsaftale med sponsorudvalget.
Budget:
Budget fremlagt til orientering.
4. Indkomne forslag
Ingen.

5. Valg af næstformand, kasserer og afd.rep. til hovedbestyrelsen i lige år.
Næstformand Hans Henning Klint stopper. Michael Gervig var indstillet til ny
næstformand, og blev valgt.
Kasserer Pia Pedersen blev genvalgt, afd. repræsentant Henrik Larsen blev genvalgt.
Alle for 2 år.
Hovedbestyrelsen består desuden af formand Jakob Kristensen og sekretær Birgitte
Graff som er på valg i ulige år.
6. Valg af revisor for 2 år.
Johs Videsen blev genvalgt.
7. Valg af revisorsuppleant for 1 år.
Bo Kjær Jørgensen blev genvalgt.
8. Eventuelt
Der blev uddelt 2 legater på hver 1000 kr. til Anette Brandsholm fra Budo og til Anette
Pedersen fra skytterne.
Efter indstilling fra skytterne har hovedbestyrelsen besluttet at tildele Henning Bjørn
Henriksen æresmedlemskab for sit mangeårige engagement i foreningslivet generelt og
specielt kyndig og utrættelig deltagelse i praktisk arbejde hos skytterne.
Formanden glædede sig over Højby S&G´s gode relationer til myndighederne i
forholdet til foreninger i andre kommuner.
En gruppe forældre præsenterede generalforsamlingen for et dispositionsforslag til
udvidelse af Højby Hallerne. Der vil blive nedsat et udvalg til viderebearbejdning af
projektet.
Helge Brix takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden takkede for fremmødet.
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