Referat DTH Generalforsamling
Tirsdag d. 17.05.2016 kl. 19.00
28 fremmødte med 46 stemmer

Konstitueret formand, Morten Andersen, bød velkommen.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Rico Jørgensen, som vælges. Rico fastslår at
generalforsamlingen er varslet efter forskrifterne. Stemmetællere: Preben Andersen og Jacob
Vincentz Larsen.
2. Aflæggelse af beretning om bestyrelsens arbejde ved formanden: Morten gennemgår
beretningen, som også foreligger på skrift. Den kan også findes på vores hjemmeside.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse: Regnskabet er lagt ud på
bordene. Vi kommer igen i år ud med underskud, minus DKK 89.000. Færre bankoindtægter,
større udgifter i forbindelse med spillertøj, en udgift vi ikke forventer i samme omfang til næste
sæson.
Forsamlingen kommer med forslag om egenbetaling for f.eks. herre seniors tøj. Forælder
bemærker, der har været problemer med tøjet hos bl.a. 10 Mix og U14 Drenge.
Regnskabet godkendes.
4. Fremlæggelse af det kommende års budget ved kassereren: Der fremlægges et budget, som
skærer lidt ind til benet. Målet er et overskud på DKK 30.000. Vi har en udfordring i forhold til at
skaffe sponsorater til klubben.
5. Fastsættelse af kontingenter:
Bestyrelsen foreslår, at U10 til og med U18 skal stige 50 kr. i kontingent pga. de aktiviteter, der er
for ungdommen. Sammenlignet med klubber som TMS, Ringsted ligger vi langt under på
kontingentet. HK Lammefjorden, som størrelsesmæssigt ligner vores klub, er også dyrere.
Slagelse HK har også højere kontingenter. Dertil kommer også større egenbetaling til stævner i
andre klubber.
Bestyrelsens forslag om kontingentstigning vedtages.
Der kommer et forespørgsel om at kontingentet kan betales af i to rater via KlubModul.
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6. Udvalgenes beretning:
Formanden:
Sponsor: Vi mangler sponsorer
IT/PR: Vores hjemmeside bruges ikke særligt meget, da Facebook-grupperne ”har taget over”.
Dette er ærgerligt.
En forælder synes, at informationerne nemt forsvinder i Facebook-grupperne. Det foreslås, at
nyheder skrives på hjemmesiden, og at der derfra linkes til Facebook. Fastgjorte opslag foreslås.
Rico opfordrer til, at bestyrelsen opfordrer trænere og spillere til at sende f.eks. kampreferater
til webmaster.
Seniorformanden:
Ros til Dame 1 og 2 for en god sæson. Dame 2 startede i serie 2, men det blev besluttet at rykke
dem ned serie 3. Vi regner med, at de spiller serie 3 også i den kommende sæson.
Herrer 1 bliver i 3. division efter nedrykningen. Herrer 2 blev nr. 3 i kvalrækken. Herrer 3 vandt
serie 3A-rækken, og blev senere HRØ-mestre.
Spørgsmål til trænersituationen for Herrer 2: Ikke afklaret.
7. Drøftelse af det kommende års arbejde:
Ungdom: Vi har pt. ingen ungdomskoordinator. Fysisk træning til ungdommen nedlægges.
Frugtordningen skal diskuteres - frugten bliver ikke spist. Frugten kan også have en pædagogisk
effekt, idet det giver noget at samles om efter træning. Næsten alle trænere er på plads, vi
mangler til U4 Trille-Trolle og U10 Mix. Træningstider meldes ud inden for 14 dage.
Træningsdage er stadig tirsdage og onsdage.
Der spørges til hvad vi gør for at tiltrække nye spillere.
• Vi diskuterer et evt. sommerferiearrangement.
• Det foreslås, at vi deler pjecer ud for at gøre opmærksom på vores klub.
• En helsides annonce før sæsonopstart.
Senior: Ny træner for Dame 1 er Thomas Larsen (fortsætter som spiller, ved sammenfald vil han
prioritere damerne), Dame 2 får Kasper Kjeldsen/Martin Frimand, Herrer 1 trænes af Karsten
Valbjørn/Jacob Vincentz Larsen, Herrer 2 er ikke afklaret.
8. Indkomne forslag: Ingen.
9. Valg af formand, lige årstal: Morten Andersen stiller op og vælges.
10. Valg af kasserer, ulige årstal: Ikke aktuelt.
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11. Valg af bestyrelse (+ 2 suppleanter): (5 medlemmer i lige år, 4 medlemmer i ulige år)
2-årig periode, følgende stiller op: Runa Larsen, Henrik Sigersen, Tanja Bengaard, Daniel Seest,
Maria Petersen. Disse vælges.
1-årig periode, følgende stiller op: Signe Jensen (Seest) og Helle Sigersen. Disse vælges.
2 suppleanter, følgende stiller op: Rico Jørgensen og Maria Andersen. Disse vælges.
12. Valg af udvalg:
Forslag til udvalg modtages: Et udvalg, der vil arbejde for et samarbejde mellem DHK og DTH.
Det kunne også være et samarbejde mellem enkelte hold. Et samarbejde har mange nuancer. Et
dialogmøde med en mægler mellem klubberne kunne være en mulighed.
Generalforsamlingen skal tilkendegive, om den synes, det er en god idé, at der arbejdes for et
udvalg. Hemmelig afstemning. 46 stemmer. Spørgsmålet lyder: ”Skal der være et udvalg, som
arbejder for en sammenlægning”? Ja eller nej?
Stemmerne fordeles således:
Ja: 11
Nej: 28
Blanke: 7
Forslaget forkastes, idet en vedtagelse krævede mindst 24 stemmer for.
Der opfordres til åbenhed omkring kontakt/mødeaktivitet med DHK.
13. Valg af revisor (+ 1 suppleant): Erik Jakobsen melder sig og vælges. Suppleant: Jette Andersen.
14. Eventuelt: Uret i hallen er gået i stå. Dette ordnes næste gang, der kommer et stillads ind i hallen
og det sker, når lamperne skal ordnes.
Formanden siger tak for i aften og takker de afgående bestyrelsesmedlemmer og de fremmødte.
Generalforsamlingen sluttede kl. 21.22.
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