Referat af generalforsamling i DTH, mandag d. 26. maj 2014
Lokation: Cafeteriet, Holberg-hallen, Sømosevej 48, 4293 Dianalund.
Antal fremmødte: ca. 20
1.

Valg af dirigent:
Formand, Rico Jørgensen, indstiller, på vegne af bestyrelsen, John Karlsen som dirigent.
John Karlsen modtager valg som dirigent.
Ingen modkandidater. John Karlsen er hermed valgt.
Dirigenten takkede for valget, og konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet, via en annonce i Sjællandske, lørdag d. 10. maj 2014.
Valg af stemmetællere:
Maria Andersen og Malene Lund stiller op, og er valgt uden modkandidater.

2.

Aflæggelse af beretning om bestyrelsens arbejde ved formanden:
Formandens skriftlige beretning har været tilgængelig via klubbens hjemmeside siden 22. maj 2014.
Derfor berørte formanden mundtligt følgende tre punkter:
1) Støtteforeningens utrættelige arbejde for at holde gang i hjulene i DTH.
2) Årets gang i ungdomsafdelingen, og den flotte udvikling.
3) Dame 1’s fornemme oprykning til serie 1.
Der var ingen yderligere kommentarer til beretningen, hvorfor dirigenten henstillede
generalforsamlingen til at tage denne til efterretning. Forsamlingen tiltrådte denne anmodning.

3.

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse:
Indtægter:
662.957,Udgifter:
646.166,Balance:
+ 16.791,Beholdning primo:
Balance:
Beholdning ultimo:

8.746,16.791,25.537,-

Bemærkninger:
Et overskud på kr. 17.000,- er over forventning.
Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet, hvorfor dirigenten satte dette til
afstemning. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4.

Fremlæggelse af kommende års budget:
Indtægter:
611.500,Udgifter:
- 607.500,Balance:
+ 4.000,Der var ingen yderligere bemærkninger til budgettet, som dermed er taget til efterretning.

5.

Fastsættelse af kontingenter:
Bestyrelsen i DTH foreslår kontingenterne uændret i forhold til sidste sæson.
Aldersgruppe
U4
U8
U10
U12
U14
U16
U18

Sats i 2013/2014
300,400,500,600,700,900,950,-

Dame Senior 1+2
Dame Senior 3
Herre Senior 1+2
Herre Senior 3
Passive
Aktive i bestyrelsen

1.150,850,1.450,850,100,200,-

Satserne blev enstemmigt vedtaget.
6.

Udvalgenes beretning:
Sponsor-udvalget v/ Rico Jørgensen:
Der henvises til formandens beretning.
Turnerings-udvalget v/ Rico Jørgensen:
Der henvises til formandens beretning.
IT/PR-udvalget v/ Rico Jørgensen:
Der henvises til formandens beretning.

Der var ingen yderligere bemærkninger til udvalgenes beretninger.
7.

Drøftelse af det kommende års arbejde:
Der blev rejst spørgsmål omkring ungdomskoordinator-posten i den kommende sæson.
Bestyrelsen meddelte, at man ikke for nuværende vurderer, at behovet for opretholdelse af denne
post ikke er til stede. Ungdomsformanden og ungdomstrænerne kan i forening varetage den
opgave.
Der blev også spurgt til situationen omkring U14/U16 Piger. Jacob Larsen informerede om, at der
er etableret forbindelse til Løve-Høng omkring et muligt samarbejde. Træningen er begyndt, og
der vil komme mere information, når ungdomsformanden har talt yderligere med Løve-Høng.
I øvrigt henvises der til formandens skriftlige beretning.
Ingen yderligere kommentarer.

8.

Indkomne forslag:
Bestyrelsen har 17. maj foreslået ændring til følgende vedtægter:

§7 – oprindelig ordlyd: Klubbens bestyrelse består af 7 medlemmer:
1. Formanden, som vælges på generalforsamlingen.
2. Kassereren, som vælges på generalforsamlingen.
3. Fem bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, samt to suppleanter.
4. Bestyrelsesmedlemmers udmeldelse skal ske skriftligt til den øvrige bestyrelse.
5. Bestyrelsen skal udpege et bestyrelsesmedlem, der fungerer som bindeled til DTH’s
Støtteforening.
Forslag til ny ordlyd: Klubbens bestyrelse består af 7-11 medlemmer:
1. Formanden, som vælges på generalforsamlingen.
2. Kassereren, som vælges på generalforsamlingen.
3. Ni bestyrelsesmedlemmer, som vælges på generalforsamlingen, samt to suppleanter.
4. Bestyrelsesmedlemmers udmeldelse skal ske skriftligt til den øvrige bestyrelse.
5. Bestyrelsen skal udpege et bestyrelsesmedlem, der fungerer som bindeled til DTH’s
Støtteforening. UDGÅR !!!

Forslaget blev enstemmigt VEDTAGET.

§9 – oprindelig ordlyd: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og vælger til
bestyrelsen: Formand, kasserer og fem bestyrelsesmedlemmer.
1. Formanden vælges for 2 år ad gangen på lige årstal.
2. Kassereren vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal.
3. De fem bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at tre medlemmer
vælges i lige år, og to medlemmer vælges i ulige år.
4. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, såvel aktive som passive, der er fyldt 18 år.
5. Generalforsamlingen/bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg. Udvalgsmedlemmerne
vælges for 1 år ad gangen, dog sidder de udvalg, der er nedsat af bestyrelsen kun til
førstkommende ordinære generalforsamling.
Forslag til ny ordlyd: Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed, og vælger til
bestyrelsen: Formand, kasserer og ni bestyrelsesmedlemmer.
1. Formanden vælges for 2 år ad gangen på lige årstal.
2. Kassereren vælges for 2 år ad gangen på ulige årstal.

3. De ni bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at fem medlemmer
vælges i lige år, og fire medlemmer vælges i ulige år.
4. Valgbar til bestyrelsen er medlemmer, såvel aktive som passive, der er fyldt 18 år.
5. Generalforsamlingen/bestyrelsen nedsætter de fornødne udvalg. Udvalgsmedlemmerne
vælges for 1 år ad gangen, dog sidder de udvalg, der er nedsat af bestyrelsen kun til
førstkommende ordinære generalforsamling.
Forslaget blev enstemmigt VEDTAGET.

9.

Valg af formand (lige årstal):
Formanden er på valg i år. Rico Jørgensen ønsker ikke genvalg pga. sin dommergerning i 2.
division, hvor klubben også er indplaceret med sit bedste hold. Her bliver tale om en
interessekonflikt.
Brian Westi stiller op til formandsposten.
Ingen modkandidater. Brian Westi er hermed valgt.

10.

Valg af kasserer (ulige årstal):
Kassereren er ikke på valg i lige år.

11.

Valg af bestyrelse (+ 2 suppleanter):
De nye vedtægter for valg af bestyrelse er nu gældende.
Der skal derfor, i lige årstal, vælges 5 menige medlemmer, samt 2 suppleanter.
Jeanne Egekjær og John Karlsen genopstiller ikke.
Følgende stiller op for en 2-årig periode:
- Heidi Slott (genvalg)
- Jette Schubert
- Jan Madsen
- Anette Larsen
- Linda Gorlas
Da bestyrelsen er udvidet med fire medlemmer, skal der derfor også vælges yderligere to
medlemmer for en 1-årig periode. Følgende stiller op:
- Rikke Rasmussen
- Karina Christensen
Alle syv er valgt ind uden modkandidater.
Der skal hvert år vælges to suppleanter.
Jeanne Egekjær og Maria Andersen stiller op.
Begge er valgt uden modkandidater.
Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende møde, og vil i den kommende sæson, 2014/2015,
bestå af følgende:

Brian Westi, formand
Karsten Valbjørn, kasserer
Morten Andersen, menigt medlem
Jacob Larsen, menigt medlem
Heidi Slott, menigt medlem
Linda Gorlas, menigt medlem
Jan Madsen, menigt medlem
Jette Schubert, menigt medlem
Anette Larsen, menigt medlem
Rikke Rasmussen, menigt medlem
Karina Christensen, menigt medlem
Jeanne Egekjær, suppleant
Maria Andersen, suppleant
12.

Valg af udvalg:
I henhold til vedtægternes §8, stk. 5 kan bestyrelsen til enhver tid nedsætte de fornødne udvalg.
Dog blev der tilkendegivet, at man bør arbejde hen imod at nedsætte såvel et aktivitetsudvalg som
et frivillige-udvalg.

13.

Valg af revisor (+ 1 suppleant):
Malene Lund stiller op som revisor.
Ingen modkandidater. Malene Lund er hermed valgt.
Jette Andersen stiller op som revisor-suppleant.
Ingen modkandidater. Jette Andersen er hermed valgt.

14.

Eventuelt:
Afgående formand, Rico Jørgensen, uddelte en erkendtlighed til Jeanne Egekjær og John Karlsen,
som efter 2,5 år hhv. 8 år i bestyrelsen begge valgte ikke at genopstille. En stor tak til begge for
deres indsats i bestyrelsen.
Det blev også til en lille privat gave fra den afgående formand til den nye formand, Brian Westi, i
form af en klokke, så han kan holde styr på den udvidede skare af bestyrelsesmedlemmer.
John Karlsen takkede derpå, i sin egenskab af dirigent, for god ro og orden ved
generalforsamlingen og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Rico Jørgensen, takkede forsamlingen for fremmødet, og uddelte to flasker vin til dirigenten som
tak for hjælpen.

Jeanne Egekjær, referant

John Karlsen, dirigent

