
Referat Generalforsamling 
Fremmøde: 12 mennesker (med bestyrelsen) 
 
1. Valg af dirigent: Steen 
 
2. Formand og udvalgsformænd aflægger beretning 
 
Formanden: 
Vi er nu 5 i bestyrelsen og har dermed haft mulighed for at sætte lidt flere ting i gang. F.eks. har vi 
sat gang i fyrværkerisalg for at tjene lidt mere til klubben, det gav et pænt lille overskud, så det har 
vi valgt at gøre igen. Vi fik også aktiveret nogle nye frivillig kræfter, og dermed nye ansigter i 
bestyrelsen. Vi har også valgt at prioritere ungdomsfesten, fordi vi mener den er vigtig for 
klubben, og der var omkring 200 deltagere i år. Den får lige så meget fokus i år. Cykelfræs er også 
et vigtigt arrangement, både økonomisk og for sammenholdet i klubben og for klubbens synlighed. 
Vi har mange ungdomsmedlemmer, så der kommer også forældrene. Det er de tre ting + 
fodboldskolen som vi fokuserer på som større tiltag for klubben.  
Vi har brugt nogle penge af 2 årsager – vi har fornuftig indtjening i klubben, og det har vi valgt skal 
komme tilbage primært til de unge medlemmer i klubben. Vi har investeret i en hoppepude så vi 
har en til diverse arrangementer i klubben, den kan også lejes af klubbens medlemmer. Vi har også 
købt nye redskaber til gymnastik og til nyt udstyr til fodbold blandt andet deltagelse i nogle 
turneringer og weekendture. Der er også kommet en god rengøring på i klubhuset – det er 
fantastisk, og det koster ikke mere end det vi havde før. I løbet af året er der blevet gjort lidt ved 
de omkringliggende arealer ved klubhuset, der bliver lavet en vej hen over græsplænen, så vi ikke 
har ungerne cyklende ude på Sognevej. Vi arbejder på at få etableret et halvtag til tilskuere, og har 
fået tilskud til materialer fra kommune og landsbyråd. Nu har vi pengene, og det bliver etableret til 
sommer, vi har en byggetilladelse som vi venter på.  Vi skal have en arbejdsgruppe til at bygge, 
eller betale os fra det.  Vi har også fået Mobile Pay op at køre, det har givet større indtjening, men 
giver også lidt mindre gennemskuelighed i regnskabet.  
Tak til alle sponsorer og for støtten fra frivillige og borgere som har støttet op om klubben. 
 
Spm./kommentarer: 
Er det ikke 20 års jubilæum for cykelfræs næste år – det undersøger vi. 
Der er stadig penge i landsbyrådet – men man kan kun have én ansøgning inde ad gangen. 
 
Udvalg: 
Håndbold (johannes): Vi har ikke håndbold ungdom, det er svært at holde det høje niveau, og vi 
har ikke grundlaget til det. Der er seniorhåndbold, og der er lige præcis deltagere nok til et hold. 
De kører det selv. Dameholdet er splittet lidt ad, og de er flyttet til andre klubber. Vi har så i stedet 
fået et motionshold, som der pt. er 11 spillere på. Det er startet her i efteråret, og de har det sjovt. 
De træner og spiller turnering i serie 3 efter nytår – jubiii. 
 
Badminton (Johannes): Leje af baner falder lidt, men det kører nogenlunde. Vi kunne godt bruge 
flere spillere. Vi har fået startet badminton ungdom op med Steffenie som træner, og det kører 
super fint. Det er ca. 15 til træning nu, og det kører rigtig godt. Det viser at det er godt og vigtigt at 
vi har et bredt tilbud så vi rammer flere. 



 
Fodbold (Thomas): Der er vi så heldige at vi har fået podehold op at køre. Tanja er træner og der 
kommer en flok hver gang til træning, og de hygger sig og har det sjovt i 3 kvarter. Vi har u9 
drenge (ikke pige – det hold er faldet fra hinanden, da vi miste) så har vi U12 drenge og U14 Piger 
og drenge. De har været afsted på U14 drenge Aalborg City cup, U14 piger til Hinnerup cup og 
Nørre Halne cup med støtte fra klubben – alle er 3 dage med overnatning. Det er for at kunne 
holde trit med de andre klubber, da det er noget andre klubber, reklamerer med. Det giver 
ungerne nogle rigtig gode oplevelser. Det vil vi gøre også i næste sæson. 
Der er ikke meget senior fodbold tilbage, men der er et herre senior hold (Old boys) som ikke 
deltager i turneringer J  
 
Gymnastik (jannie); Der er ca. 80 aktive medlemmer i gymnastikafdelingen, heraf er de ca. 60 fra 
de to ungdomshold Springfiduserne og Spring 1&2. Der er fin søgning til holdende, og det er dejligt 
at der er kommet nogle nye træner kræfter til. Vi har også haft nogenlunde held med at finde nye 
hjælpere til trænerne. Ud over disse to hold har vi Teentons med ca. 14 deltagere som træner om 
onsdagen, og Tabata som desværre er sat lidt på pause fordi Line er kommet til skade. De starter 
op igen efter jul. DanceFit holder pause i denne sæson, da de to trænere trængte til en pause. Der 
er snak om evt. at afholde nogle lørdags familieaktivitets dage i Gymnastik afdelingen, og der er 
også snak om evt. opstart af børneballet. Det vil fremtiden vise J 
 
Krolf (ketty): 
Der er en del af de 26 medlemmer i Krolfklubben som er passive – de betaler troligt, for at være 
med på maillisten, så de ved hvornår der sker noget. Der kommer typisk en 12-14 stykker 2 gange 
om ugen, den ene altid søndag eftermiddag. Vi har et årligt træf, det giver gode penge. DGI låner 
banen, og vi skal stille med lidt lodtræknings Premier og giver et overskud på omkring 2-3000 kr. 
som giver tilskud til græsklipning vedligehold af baner etc., som ellers klares på frivillig basis. Kårer 
årets ”Krolfér”, flest ”hole in one” etc. nogen går meget op i det, og der er træf 4-8 om året som 
forskellige deltager i. Vi holder området omkring Krolfbanen, og indimellem forsvinder der noget, 
og eller nogen der kommer og ødelægger det. Det prøver vi at kommunikere med kommunen om, 
og prøver at holde lidt styr på det. 
 
3) Kasserer aflægger regnskab 
 
Resultat samlet er 10.423 kr. i overskud. 
Vi har sigtet efter at få pengene ud og gøre gavn for medlemmerne, og ikke på at lave et stort 
overskud. 
 
Forklaringer til Regnskab: 
Indtægter: 
Kontingent er stigende for ungdom – og dermed også tilskud fra kommunen. Senior går 
nogenlunde op. 
Fodboldskolen er nogenlunde lige på udgifter og indtægter 
Cykelfræs – indtægten er væsentligt faldet. Forklaring er at sidste regnskab havde 2 cykelfræs 
med. Samt at en del indtægter står under Øvrige indtægter. Den reelle indtjening er ca. 30.000 kr. 



Øvrige indtægter - det er primært alle pengene på Mobilepay, som ikke kan skelnes hvor de går 
ind. Det samme gælder for kiosken, fyrværkeri salg etc. derfor er øvrige indtægter steget kraftigt.  
Sponsor har vi ikke rigtig haft tid til at gøre mere ved. 
 
Udgifter: 
Der er lidt større udgifter til trænere, primært fordi der er flere hold, og fordi trænerne er blevet 
sendt på kursus. Stævneudgifter er steget, fordi vi har prioriteret at støtte dette for ungdommen. 
Dommer er blevet dyrere fordi der er skal en dyrere dommer på når ungerne er ældre. 
Prisen til ungdomsfesten steg, særligt fordi diskoteket i år ikke var sponsoreret, og så satsede vi på 
billig deltagerpris, for at få så mange deltagere som muligt. 
Rekvisitter er indkøb af hoppepude og gymnastik remedier.  
Klubhus Houlbjerg: Alarm er opsat i klubhuset, og der har ikke været indbrud siden.  
 
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen. 
 
4. Kontingent 
Det blev sat op for ungdomsspillere fodbold sidste år, fordi dommeren er dyrere.  
Vi lægger op til at fastholde de samme priser som sidste år. Det er bestyrelsen der fastlægger 
kontingentet (jf. vedtægterne). 
 
5. Indkomne forslag 
Der er 2 indkomne lovforslag: 
 
Paragraf 17.  
Nuværende ”Indkaldelse skal ske mindst 12 dage før ved annoncering i den lokale dagspresse.” 
Ændres til ” Indkaldelse skal ske mindst 12 dage før ved annoncering via klubbens hjemmeside, 
besked til klubbens medlemmer via klubbens it-system og via sociale medier.” 
Forslaget er Vedtaget 
      
Paragraf 11.  
”Bestyrelsen skal bestå af 3-5 mand og konstituerer sig selv.”   
Ændres til ”Bestyrelsen skal bestå af 3-7 mand og konstituerer sig selv.” 
Forslaget er Vedtaget 
 
6. Forslag 
Bestyrelsen efterspørger kommentarer omkring mulighed for at hæve kontingentet midtvejs i 
sæsonen, eller efter en given opstartsperiode, som et rykkergebyr hvis folk ikke betaler til tiden. 
Det er rigtig svært at inddrive betaling, og vi bruger rigtig meget krudt på at inddrive betalinger, 
derfor vil vi gerne have et ”pressionsmiddel” – eller en gulerod for at betale til tiden. 
 
Generalforsamlingen har ikke kommentarer til dette forslag. 
 
7. Valg til bestyrelse 
Thomas, Brian og Jannie er ikke på valg. 
Johannes og Allan er på valg. De modtager genvalg og vælges. 



Dennis Zarp og Jesper Hasager modtager også valg og vælges. 
Dermed er der nu 7 medlemmer i bestyrelsen. 
 
8. Valg af suppleanter 
Michael Lanther modtager ikke valg. 
Jeanette er 1. suppleant 
Carsten er 2. suppleant  
 
9. Valg af bilagskontrollanter 
Marianne Helboe og Dorthe Lassen modtager genvalg og vælges. 
 
10. Valg af en repræsentant til Laurbjerghallens repræsentantskab 
Carsten er nuværende medlem. Modtager genvalg og vælges. 
 
11. Eventuelt 
Det oplyses at pga. det med mobile Pay bliver regnskabet simplificeret fremover.  
Det vil sige at der bliver færre poster i regnskabet. 
 
Fyrværkerisalg bliver i år flyttet til klubhuset i Laurbjerg. Vi laver en facebookkampagne så vi 
forsøger at sikre, at folk kommer herop. Vi skal finde ud af noget med flag, åbningstider etc.  
Gratis popcorn til ungerne, æbleskiver eller andet så vi lokker nogen til, evt. små konkurrencer etc. 
 
Mulighed for salg af bogen om HLIF og landsbyen Houlbjerg igennem HLIF hjemmeside og 
klubbens mailinglister. Status på bogen er, at den skal være skrevet færdigt inden jul og bliver 
udgivet i marts. Det bliver kommunikeret ud. Den kommer til at koste 150,- kr. Der bliver en 
”release” reception.  


