Sport, Leg & Fællesskab

Dianalund d. 18.05.2015
Referat af ordinær generalforsamling i DTH, mandag d. 18. maj 2015
Velkomst ved næstformand, Jacob Vincentz Larsen.
Antal fremmødte: 17 - heraf 16 stemmeberettigede.
Fraværende fra bestyrelsen: Brian Westi, Jette Schubert, Heidi Slott, Anette Larsen og Jan Madsen.
1. Valg af dirigent, samt stemmetællere
•
•
•
•

Rico Jørgensen valgt som dirigent.
Annika Willer Olsen valgt som stemmetæller.
Jacob Vincentz Larsen udpeget som referent.
Dirigenten kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet ved
annonce i Sjællandske lørdag d. 2. maj, to dage før sidste frist.

2. Aflæggelse af beretning om bestyrelsens arbejde ved formanden
• Fremlagt mundtligt og skriftligt ved næstformand, Jacob Vincentz Larsen (se bilag).
• Beretningen blev taget til efterretning uden kommentarer.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
• Regnskab fremlagt mundtligt og skriftligt ved kasserer, Karsten Valbjørn (se bilag).
• Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.
4. Fremlæggelse af kommende års budget
• Punkt fremlagt af Karsten Valbjørn, hvorunder han kunne oplyse, at DTH forventer at
generere et større overskud i den kommende sæson.
• Kommende års budget taget til efterretning uden kommentarer.
5. Fastsættelse af kontingenter
Følgende ændringer blev af bestyrelsen foreslået vedtaget:

Årgang
U10
U12
U14
U16
U18
Dame Senior 1+2
•

Nuværende kontingent
500,600,700,800,950,1.150,-

Foreslået kontigent
550,650,750,850,1.000,1.250,-

Stigning
50,50,50,50,50,100,-

Punktet var til afstemning og kontingentstigningerne blev enstemmigt vedtaget.

6. Udvalgenes beretning
•
•

Ungdomsformandens orientering, fremlagt af Karsten Valbjørn, blev taget til efterretning
uden kommentarer.
Seniorformandens orientering, fremlagt af Jacob Vincentz Larsen, blev taget til efterretning
uden kommentarer.

7. Drøftelse af kommende års arbejde
Følgende forslag blev fremført og drøftet:
•
•
•
•
•

Seniorspillere som gæstetrænere på ungdomsholdene.
Indløb med seniorspillerne.
Hjemmesøndage med musik, speak og indløb mv. til alle kampene.
Salg af udvalgte kioskvarer i selve hallen.
Afsøgning af mulighed for fællesture til f.eks. landskampe eller ligakampe.

8. Indkomne forslag
• Ingen indkomne forslag.
9. Valg af formand
• Da det ikke er et lige år, skal der ikke vælges ny formand.
10. Valg af kasserer
• Bestyrelsen indstiller Linda Gorlas, der tager imod valg.
• Linda Gorlas enstemmigt valgt som kasserer for de kommende 2 sæsoner.
11. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter
Resultatet blev som følgende:
• Formand: Brian Westi (ikke på valg i ulige år)
• Kasserer: Linda Gorlas (ny på posten)
Menige medlemmer for 2 sæsoner:
•
•
•
•

Morten Andersen (genvalgt)
Karina Christensen (genvalgt)
Maria Andersen (ny)
Dennis Hardt (ny)

Menige medlemmer for 1 sæson:
•
•
•
•
•

Jan Madsen (ikke på valg)
Rikke Rasmussen (genvalgt)
Helle Sigersen (ny)
Daniel Jeppesen (ny)
Erik Jakobsen (ny)

Ingen stillede op som suppleanter, hvorfor de to poster vil være vakante i 2015/2016.
Dermed er bestyrelsen fuldtallig også i 2015/2016 = 11 medlemmer. Der blev ny-/genvalgt fire
medlemmer for 1 sæson, da Heidi Slott, Jette Schubert og Anette Larsen alle afgik uden for tur,
samt Linda Gorlas' overgang til kasserer-posten. Derudover valgte Karsten Valbjørn og Jacob
Vincentz Larsen ikke at genopstille til bestyrelsen.

12. Valg af udvalg
• Ingen bemærkninger.
13. Valg af revisor + suppleant
• Malene Lund enstemmigt valgt som revisor.
• Jette Andersen enstemmigt valgt som revisorsuppleant.
14. Eventuelt
• Ingen bemærkninger.

Jacob Vincentz Larsen, referent

Rico Jørgensen, dirigent
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