søndag den 29. september 2019

Referat fra 2019 herresektion generalforsamling.
Valg af dirigent.
Torben Larsen blev valgt til diregent og generalforsamlingen blev erklæret rettidig indkaldt,
Formandens beretning.
Sportslig har 2019 været bedre end 2019 og der er kommet 2 nye medlemmer, så vi ialt er
73 spillere.
Alderen stiger dog i herresektion(HS) og det ses bla i at nu er halvdelen af torsdags spillere
formiddagsspillere. Derfor vil der arbejdes på at få udvidet tidsblokken torsdagformiddag til
2020 sæsonen starter.
Bymatch mod Odder hjemme og Horsens ude havde rigtig god tilslutning, hvilket er rigtig
dejligt. Vandt over Odder men tabte til Horsens.
Vedr. tilslutning så var årets bet for HS - Herreturen. 6 var tilmeldt og 5 deltog.
Vi er langsomme med at få os tilmeldt og derfor endte vi med at skulle betale for de bestilte
pladser(24stk). Det lykkedes dog Carsten at forhandle beløbet ned, så vi slap med skulle
betale kr 12.494,-.
Vi vil gerne have flere medlemmer i HS og håber alle vil bakke op om at finde nye
medlemmer i klubben.
Sidst var der en opfordring til at deltage i årets afslutning fredag d 4 oktober.
Beretningen blev godkendt.
Kassernes fremlæggelse af endeligt regnskab for 2018 samt foreløbigt regnskab for
2019.09.26
2018 regnskab og det foreløbige regnskab for 2019 blev godkendt.
Budget for 2019 herunder fastsættelse af kontigent.
Budget blev godkendt og der var tilfredshed med at der ikke var budgetteret nogen udgift til
Herretur. Arrangeres der en Herretur, så er det blot en aktivitet, som laves i privat regi og
ikke noget der kommer ind over HS regnskab.
Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
Valg til bestyrelsen og revisor
Alle blev genvalgt. Se HS hjemmesiden hvis du vil se hvem vi er.
Erling Christensen er Revisor.
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Eventuelt.
Herreturen blev vendt igen og stemningen var generelt ikke til at lave en Herretur, hverken i
DK eller udenlands.
Hurtig håndsoprækning blandt de godt 40 deltager viste at kun 8 havde interesse i at der
var en herretur!
Der blev også ytret et ønske om at åbne for tilmelding til turneringerne 14 dage før afvikling
og det kigger Carsten Pedersen på. Det skulle dog ikke være noget problem at gøre.

På bestyrelsens vegne
Severin Jensen
Referant
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