
HLIF INFO
Referat fra generalforsamlingen 

Den 16. november 2017
Valg af dirigent: 
Kim Petersen

Referent: 
Line Karlsen

Antal fremmødte: 
21 pers.

Generalforsamlingen er godkendt som rettidigt varslet, bl.a. ved invitation via Conventus til alle
medlemmer, på Facebook og på vores hjemmeside www.hlif.dk

Formandens beretning ved Paw Karlsen.
Velkommen alle venner af HLIF. Tusind tak til jer der har valgt, at bruge et par timer, denne
torsdag aften. Endnu et år er gået og udfordringer er der mange af, men først vil jeg gerne takke
alle vores frivillige, der ugentligt ligger mange kræfter i, for at vores idrætsforening er et rart sted
at være. Først vil jeg gerne rose vores cykelfræsudvalg, med Michael Lanther i spidsen havde fået et
fantastisk arrangement op at stå, der var mange nye hjælpere, hvilket er super positivt. Cykelfræs
2017 viser lige præcis hvor vigtigt det er at vi løfter i flok, for sammen kan vi meget mere.

En ekstra ros til udvalgsformand for gymnastik Carina Ronell, der med stor iver forsøgte at bevare 
HLIF’s Egernbanden, der var desværre ikke nok hjælpere. Så i år er det taget af tapetet, men forhå-
bentlig kommer det op at stå igen på et senere tidspunkt.
Og netop mangel på frivillige hjælpere har været en udfordring, også i år. Hvilket jeg kommer ind
på lige om lidt. En stor tak skal også lyde til alle vores hjælpere til ungdomsafslutningen,
bilagskontrollanter, vores administrative/Webudvalg Line og Carsten, vores rengørings-team i klub-
huset (Ib Hansen, som gør dette gratis/sponsorat) og sidst men ikke mindst alle vores trænere.
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Mangel på frivillige er en udfordring, men også mangel på udøvere. Det er alt for nemt at smutte
til en af vores større og mere forankrede naboklubber, frem for selv at give en tørn med i vores lil-
le klub. Hvilket vi kun kan beklage. Vi har i mange år arbejdet for idrætslivet lokalt og vil blive ved 
så længe der er ønske om HLIF’s eksistens. For idrætsudvalgene ser det således ud med hjælpere: 
Gymnastik har 1,5 medlemmer, Fodbold 3, Håndbold 0, Badminton 0 og Krolf 4.
Og med en bestyrelse på 3, hvor af der har været fravær grundet arbejde og sygdom, ja så er der
brug for alle de frivillige hjælpere vi kan få til vores klub. Ib Hansen har grundet sygdom valgt at 
træde ud af bestyrelsen og Kim grundet arbejde. Så der skal vælges 2 nye ind. Men en super, su-
per tak til Ib og Kim for en stor indsats for vores børn og unge.

Regnskab 2016-17:
Med desværre negativt regnskab de senere år, er det endelig lykkedes os at vende skuden. Hvilket 
er meget positivt. Herefter blev regnskabet blev kort gennemgået og derefter var det til selvgen-
nemsyn i 10min. hvorefter det blev godkendt. 

Lovforslag:
Lovforslag fra sidste år:”Bestyrelsen går fra 5 til 3 medlemmer (lovpligtig formand, næstformand 
og kassere)” - Begrundelse herfor: Det har og er en kamp at få alle 5 pladser besat, der skal være 
en lyst og en vilje til at arbejde med ledelse og ikke drift, da denne hører til under udvalgene. Be-
styrelsen vil forsat arbejde med at få udvalg i alle afdelinger, bl.a. med større krav til forældrene. 
Ovenstående var som sagt lovforslag fra sidste år, hvilket blev godkendt. 
I år er der så kommet det modsatte lovforslag: ”Bestyrelsen går fra 3 til 5 medlemmer (lovpligtig 
formand, næstformand, kassere og 2 menige medlemmer)” - Begrundelse herfor: Svært ved at 
skaffe udvalgsmedlemmer, Skrøbelig ved bl.a. sygdom.

Afstemning foregik ved håndsoprækning, alle 21 stemte for.

Valg til bestyrelsen:
Jannie Friis Mikkelsen (Houlbjerg), Kenneth Rasmussen (Laurbjerg), Johannes Andersen 
(Houlbjerg) og Allan Rygaard (Laurbjerg), alle blev valgt ind.

Valg af 2. suppleanter:
1. suppleant: Michael Lanther - 2. suppleant: Carsten Møller.

Bilagskontrollanter:
Dorthe Lassen og Mariane Helbo

Valg til Laurbjerghallens repræsentantskab:
Carsten Møller

Eventuelt:
Forslag om at fremlægge regnskabet 1 uge før generalforsamlingen, 
dette vil blive debatteret i den nye bestyrelse.
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