Referat DTH Generalforsamling
Mandag d. 29.05.2017 kl. 19:00
21 fremmødte

Formanden byder velkommen.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Rico Jørgensen, som vælges uden modkandidater. Rico
fastslår, at generalforsamlingen er varslet efter forskrifterne via annonce i Sjællandske mandag
d. 08.05.2017.
2. Aflæggelse af beretning om bestyrelsens arbejde ved formanden: Morten gennemgår dele af
beretningen, som også foreligger på skrift.
3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse:
Regnskabet er lagt ud på bordene. Vi kommer igen i år ud med et lille underskud -7.776. kr.
Færre bankoindtægter, større udgifter i forbindelse med spillertøj i forbindelse med
nedlægningen af DHK. Dog flere indtægter i forbindelse med sponsorater.
Klubben har en egenkapital på +200.000 kr.
Regnskabet godkendes. Ingen stemmer imod.
4. Fremlæggelse af det kommende års budget ved kasseren: Der fremlægges et budget; Højere
udgifter til trænerposter + en pose penge til ungdomsafdelingen.
En forælder taler om ”gulerod” i forbindelse med at hjælpe til i fx cafeteriet, hvilket ikke var
tilfældet i denne sæson. Et pointsystem, som det i fodboldklubben er et stort arbejde at
administrere. Michael Jørgensen fortæller, hvordan det er gjort i fodboldklubben og mener ikke
det kræver det store at lave et pointsystem. Det der er det svære er i bund og grund at skaffe
hjælpere. Det foreslås at man vælger en koordinator blandt forældrene til f.eks. en U12-pigecafeteria-vagt.
5. Fastsættelse af kontingenter
Bestyrelsen forslår at kontingentet ikke ændres.
Forslaget vedtages. Ingen stemmer imod.
En forælder mener, vores kontingent ligger meget lavt i forhold til andre klubber.
6. Udvalgenes beretning:
Formanden: Julestævnet var ikke prangende, men ok. Bankoudvalget: arbejder på at ændre
kursen, at forbedre indtægterne ved hjælp af nye tiltag.
Sponsor: Vi har tilknyttet en sponsoransvarlig for den kommende sæson.
7. Drøftelse af det kommende års arbejde
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Vi har tilknyttet en sponsoransvarlig/sportschef
Julestævnet har fået en hovedsponsor: Nykredit/Nybolig
De fleste træneraftaler er lukket.
Håndbold-karavanen kommer til Dianalund 3.-4. klasse (U10) i starten af september.
Opvisningskamp kommer igen til Holberghallen d. 17. august. Hold pt. ikke afklaret.
Klubben indgår forud for kommende sæson i et udviklingsforløb med HRØ.
En forælder nævner, at han tror at det er vigtigt at forældrene på U12-drenge informeres
løbende omkring trænersituationen.
Der forespørges om det ville være en idé at der fandtes nogle retningslinjer for hjælpetrænere.
Der forespørges om det var en idé man havde en ”fløjspils-lørdag”, en ”stregspils-lørdag” osv.
hvor de voksne kom og underviste de unge spillere.
Der spørges til TrilleTrolle (U4) bl.a. at træningen kun har været i ulige uger, hvilket kan være et
problem for ”dele-børn” og en begrundelse for det lidt ringe fremmøde.
En forælder nævner, at det må være et mål at alle ungdomshold kommer af sted til samme
Påskestævne.
8. Indkomne forslag: Ingen, vedtægterne for lov at stå som de er.
9. Valg af formand, lige årstal: Morten Andersen fortsætter - ikke på valg
10. Valg af kasserer, ulige årstal: Linda Gorlas genopstiller – ingen modkandidater, og genvælges.
11. Valg af bestyrelse (+ 2 suppleanter).
Daniel, Runa og Henrik fortsætter deres respektive perioder ud (yderligere et år).
For en 2-årig periode vælges: Pia Madsen, Casper Solander, Karina Christensen, Helle Sigersen.
For en 1-årig periode vælges: Dennis Hardt, Natasia Dahlin.
2 suppleanter vælges: Kim Myrhøj og Mathilde Solander.
Der var ingen modkandidater.
12. Valg af udvalg
Forslag til udvalg modtages:
René Jørgensen: Skal der være et ungdomsudvalg? En idé kunne være at hvert spillende hold skal
stille med en forældrerepræsentant. Ungdomskoordinatoren kunne være et bud på en tovholder
til dette udvalg.
Der stemmes ved håndsrækning for at der skal nedsættes et ungdomsudvalg til den kommende
sæson.
Eksisterende udvalg: Bankoudv/Julestævneudv./Sponsorudv.
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13. Valg af revisor (+ 1 suppleant): Jette Andersen melder sig og vælges. Suppleant: Maria Andersen.
Ingen modkandidater.
14. Evt.
Malene Lund tilbyder sin hjælp ved dommerbordet til fx kval.herre-kampene.
René Jørgensen (tidligere DHK) takker og roser for den måde tingene er kørt på siden
nedlæggelsen af DHK.

Formanden siger tak for i aften og takker de afgående bestyrelsesmedlemmer, dirigenten og de
fremmødte. Generalforsamlingen sluttede kl. 20:42.

Dianalund, d. 29.05.2017

Dianalund, d. 29.05.2017

Referent: Dennis Hardt

Dirigent: Rico Jørgensen
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____________________

