Dagsorden til Generalforsamling
Dato: 22.05.12 i Fællesklublokalet i Frihedens
Idrætscenter kl. 19.00
Indkaldt d. 10.4.2012

Dagsorden i hht. § 5.4 i HCC’s love:

1:

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Michael Harry
-

Michael Harry er valgt.

-

Varsel på 14 dage, afholdelse i Hvidovre. Generalforsamlingen er lovligt varslet.

2:

Formandens Beretning
Indeholdende en redegørelse for de opnåede resultater i forhold til de sidste
ordinære generalforsamling fremlagte mål.
-

Ved Ole de Neergaard

-

HCC har opnået mange medaljer ved mesterskaber. Ren HCC deltagelse ved EM og
VM.

-

Junior DM guld piger gik ligeledes til HCC, Stephanie Nielsen. Junior DM drenge fik
sølv, Mads Nørgaard.

-

Par Mix gik til Mette de Neergaard og Oliver Dupont.

-

Senior VM, Jane Bidstrup, 9. plads

-

Team Rasmus Stjerne fik Årets Sportspræstation for EM bronzemedalje.

-

Team MADD med hjælp fra Team Turtles vandt UnderCup’en

-

HCC er en klub, der eksisterer udelukkende grundet mange deltagende medlemmer.
Tak til disse.

-

Årets medlem blev Ulla Jensen, da hun, ligesom mange andre, har lagt en kæmpe
indsats i dagligdagen. Tak.

-

Sæsonen blev den sidste med Bo Jensen som formand. Tak for en stor indsats.

-

DK´s mest aktive klub, stort pres på banerne. HCC medlemstal er stabilt på 200, dog
lavere end sidste år. 168 kontingent-betalende medlemmer.

-

Klubbens indtægter kommer hovedsageligt fra CNF. 299 baner er solgt, stigning på
15%.

-

Tiltag ift. mål. Fastholdelse af interessen for curling – de fleste medlemmer, der
startede efter OL 2010 er stadig aktive. Fremgang på Senior+, 16-17 stk.

-

Hjemmesiden skulle bruges mere. Det har været målet i to sæsoner, men der er endnu
ikke sket det store. Indhentet tilbud på helt ny hjemmeside.

-

Færdiggørelse af projekter. Kamera og tidstagning har været hovedopgaverne.

-

Tak til resten af bestyrelsen og udvalgene.

-

Ole de Neergaard er fungerende formand, da BJ trak sig i starten af året. (kommentar
fra Jørgen L.)

-

3:

Beretning fra stående udvalg
3.1 Trivselsudvalget
Udvalget består af:
Ulla, Erik, Susanne, Marianne, Brian, Iben. Forespørgsel på flere
medlemmer.
-

Iben trækker sig fra udvalget, hvorfor der søges nye medlemmer. Udvalget har haft en
travl sæson, og der har været meget at lave. Vinsmagning, juleafslutning, bemanding
af Baren etc.

-

Afslutningsfesten – der var ikke så mange deltagende (57), og der lægges op til
kommentarer og input, som evt. ville kunne trække flere deltagerere.

-

CNF som bliver varetaget af Marianne og Ulla, som står i Baren til de fleste
arrangementer. Stor tak.

-

Forslag om hvorvidt andre end trivselsudvalget kan tage ”Bar-vagter”, men dem, der
skriver sig på til CNF vil man gerne beholde på isen.

3.2 Turneringsudvalget
Udvalget består af:
Bo, Martin, Ole, Gert, Anders

-

Turneringer. Hvidovre Cup var den største. God turnering. Gode præmier. Høst Cup.
Same Procedure.

-

Gerne forslag til fremadrettede initiativer.

-

Gert: der har været forsøgt en par-turnering. Dette kunne tages op igen. Par Mix bliver
højst sandsynligt en OL disciplin.

3.3 Informationsudvalget


Udvalget består af: Lene, Michael Harry, Erik J.

-

Ved Allan Holm Pedersen:

-

Der har været diskuteret vedr. Hjemmesiden. Kravspecifikation. To tilbud er indhentet.
Anders kender ligeledes en, der kunne være behjælpelig. Der satses på, at sæsonen
kan startes med ny side. Den gamle kan ikke opdateres, og derfor kan der ikke lægges
filer etc. ind.

-

Hjemmesiden skulle også gerne kunne bruges i forhold til CNF og banebooking for
holdene. (Man kan hermed slette sin tid og booke ledige)

-

Forslag: Holdsport.dk kan evt. bruges til hjælp med banebooking.

-

Rasmus Stjerne: Konsekvenser, hvis man glemmer at slette banetider? Der skal ske
lidt follow up på no shows, da der skal være lidt konsekvenser. Dette tages der stilling
på et senere tidspunkt
3.4 Uddannelses – og rekrutteringsudvalget


Udvalget består af:
Jytte, Ivan, Wagn og Ole

-

ON: Største arbejde ligger i CNF. Afholdt begynderkursus i starten af året v. Ivan og
Wagn.

-

Lone M.: Som repræsentant for nye – gerne flere sessions hvad angår fejning,
skipning etc.

-

Tommy Stjerne: Ivan havde gang i noget, men Ivan blev syg, hvorfor det blev sat lidt
på stand by, men der kommer måske noget i næste sæson.

3.5 Juniorudvalget

-

AH: Findes skriftligt.

-

Udvalget består af: Jytte Berg, Allan Holm Pedersen, Wagn Hørmark, Walther
Hørmark og Carsten Blom

-

Jytte har valgt at trække sig efter 25 år som medlem af udvalget. Tak for en stor
indsats.

-

Udvalget består nu af: Wagn Hørmark, Carsten Blom, Walther Hørmark, Dennis
Hansen, Lone Marcussen, Mads Nørgaard, Isabella Clemmensen, Cathrine Edelskov
og Allan Holm Pedersen.

-

Der er i år udarbejdet en aktivitetskalender for juniorerne og deres forældre. De faste
aktiviteter har været Bøllehat, Curlingkort, Klubmesterskab. Derudover har der været
kammerat-aften, Halloween-curling og forældre/søskende-dag.

-

Begge pigehold i DM finalen var fra HCC, og Stephanie Risdal Nielsen vandt guldet,
mens sølvet gik til Isabella Clemmesen. Mads Nørgaard måtte over tre kampe se sig
besejret af Tobias Thune fra Gentofte i drengenes DM, og måtte nøjes med sølv.

-

Bøllehat blev vundet af Mads Nørgaard, og ligeledes blev curlingkortet.

-

Klubmesterskabet blev vundet af Mads Nørgaard.

-

Næste sæson fortsættes de almindelige aktiviteter, men kammerataften afskaffes.

-

Nye medlemmer skal findes via annoncering i Hvidovre Avis og åbent hus
arrangementer.

-

Ulrik Schmidt har takket ja til at give en hånd med, og der bliver udarbejdet et
junioreliteprogram.

-

Hvad er en ”Kammeratdag?”
For at skaffe nye medlemmer, så har man kunne tage venner/kammerater etc. med.

-

Kommentar: De juniorer, der er tilknyttet, kan evt. miste interessen, hvis man vælger at
tilknytte dem fast ift. ad hoc. De træder nu ind som faste medlemmer.
Møderne lægges ifbm. træning, så de er tilstede i hallen, og der har ikke været
tendens til frafald.

-

Jørgen L.: Juniorer i curling er op til 21, hvorfor et er lidt nemmere.
3.6 Is – og materialeudvalget



Udvalget består af: Jørgen Larsen, Walther Hørmark, Ander ReckMagnussen og Kim Brokholm.

-

Ved WH:

-

JL laver is til daglig, men der har været tidspunkter, hvor JL har været ude, hvorfor der
har været brug for hjælpende hænder. Der skal siges tak for hjælpen.

-

Kameraprojektet. Der var tilknyttet et firma, og der blev trukket kabler, hvorefter dette
firma ikke kunne klare opgaven alligevel. ProPartner blev involveret, og kameraerne er
sat. Det udstyr de skal bruges i elektronikrummet, findes ikke, og det skal derfor
opfindes først. Det kan ende med, at vi må tilbage til vores analog kameraer. (vi
ønskede digitale kameraer)

-

Alle stenene er pakket ned og sendes torsdag eller fredag denne uge.

-

Udvalget har været OK økonomiske i år.

-

Kommentar: Hvorfor skal stenene til Skotland? Glidesålen er blevet for stor og
slagfladen er blevet for stor. Der laves ligeledes laves en ”ekstra” flade, da de så kan
vendes. En del af stenhensætningen frigives i denne omgang.

-

Rasmus Stjerne: Slibning af sten? En eller to gange? (Gerne 1), Kamera på bane 4?
Skruerne mangler, men det er i gang.

-

Jørgen: Der er købt knive og peblesæt, hvorfor der er store udgifter

3.7 Økonomiudvalget
-

MH: Der er ikke sket noget som helst, hvorfor der ikke er solgt reklamer etc.
Martin, Michael Harry. Klubben er rimelig velhavende, og tiderne er ikke lige til, at man
søger sponsorater.

-

JL: De reklamer, der er hængt over med papir? De skal pilles ad. Materialeudvalget vil
gøre en indsats.

3.8 Eliteudvalget
Eliteudvalget: Gert, Brian og Lasse.
-

BN: Travlt udvalg. Ingen møder, men e-mail korrespondance.
Der er lavet et regelsæt, som ligger på hjemmesiden, som sætter retningslinjer for
elitehold.

Der har været givet tilskud til ansøgninger fra hold. Pengene kommer fra CNF. Team
Danmark er begyndt at smide penge i eliteholdene, og dette har hjulpet på økonomien
Der er indhentet tilbud på Eye on the Hog for en bane. JL: Elektroniske håndtag. Der
lægges en magnetstribe i isen, som registrere om man kører over.
Består igen næste sæson af Brian, Gert og Lasse.

4:

Regnskab
-

MH: Skriftligt regnskab.

-

Regnskab 2011:

-

Årets resultat er DKK -8.336 og er væsentlig mindre end de DKK -62.000, der var
budgetteret med. Dette er bl.a. pga. færre udgifter til eliteholdene.

-

Tilgodehavender på s. 6 består af salg og indtægter fra Baren og CNF i december
måned 2011. Disse bogføres først efter 31.12.11.

-

Klubbens frie kapital består af DKK 342.977, og udover dette er der hensat DKK
125.000 til sten. Disse penge frigives nu til den kommende renovation.

-

Klubbens øvrige gæld, s. 7, består af skyldig løn til CNF.

-

På s. 8 ses noterne, og man kan se, at CNF omsætningen er steget. Juniorudvalget
har været dyrere end forventet mest grundet ture til Esbjerg. Disse kommer ca. Hvert
andet år. Småanskaffelser, s. 9, er højere end forventet, og dette kan føres tilbage til
vores indbrud, hvor der skulle erstattes en masse ting, og klubbens projektor.

5:

Overordnede mål for næste sæson
I hht. §2.2. skal bestyrelsen hvert år forelægge den ordinære generalforsamling
de overordnede, prioriterede mål for næste sæsons aktiviteter. Når forsamlingen
har vedtaget målene, vil bestyrelsen få en tilkendegivelse af, hvilke områder
medlemmerne først og fremmest ønsker, bestyrelsen arbejder for.

Bestyrelsen har følgende mål for den kommende sæson:
1. Styrkelse af juniorarbejdet med fokus på at få nye juniorspillere, udarbejdelse
af et ungdomsprogram og et junioreliteprogram.

2. Etablering af ny hjemmeside.
-

Ad. 1: Der er gjort rede for dette i juniorudvalget.

-

Ad. 2: Der er ligeledes gjort rede for dette i beretningerne.

-

Målene er vedtaget

6:

Budget
-

Budgettet 2012:

-

Barens salg (Curlers Lounge) holdes på samme niveau som salget 2011, da man ikke
kan forvente fortsat stigning.

-

Det er værd at bemærke, at Informationsudvalget forventes at bruge mange penge ift.
tidligere år, men dette skal ses i lyset af den nye hjemmeside.

-

Kommentar: De periodeafgrænsede poster? Bogføring kan lettes, da de er
tilbagevendende.
Dette er ikke den måde, som vi i HCC vælger at gøre det på.

-

Omkostninger CNF: Udstyr, vin i stedet for løn,

-

OBS: Forøgelse af kontingent med 100 kr. om året.
Kommentar: Hensættelser kan ikke ses i regnskabet? Hensættelsen er lavet for mange
år siden, men der er tale om, at etablere en ”opsparing” til lignende forhold.

-

7:

Budgettet er vedtaget

Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i
hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Bestyrelsen foreslår at vedtægternes §5.1 Indkaldelse, stk. 1 ændres fra:
”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Hvidovre Kommune, senest
med udgangen af maj måned og skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages
varsel.”

til følgende:

”Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i Hvidovre Kommune, senest
med udgangen af maj måned og skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages
varsel, enten via e-mail eller pr. brev, samt på klubbens hjemmeside. Det
enkelte medlem er ansvarlig for at holde klubben ajour med aktuel e-mail
adresse og adresse.”

-

Ikke kommet forslag fra menige medlemmer.

-

Bestyrelsens forslag, se ovenfor.

-

Det handler udelukkende om porto. 6.000-8.000 kr. pr. år.

-

Kommentar: Tidspunktet for generalforsamling ligger lidt langt fra sæsonslutningen.
Man kunne overveje at rykke det tættere på. (Se under Eventuelt)

-

8:

Ordlyden i Vedtægternes §5.1, stk.1 er enstemmigt vedtaget.

Valg af indtil 7 bestyrelsesmedlemmer (for en toårig periode) og to
suppleanter(for en etårig periode), der vælges således:
§ 5.6.1.: I lige år vælges:
Formand: Bo Jensen – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår Allan Holm
Pedersen
-

Allan Holm Pedersen - Valgt

Sekretær: Lene Nielsen – villig til genvalg
-

Lene er valgt

Brian Nielsen – villig til genvalg
-

Brian er valgt

Ole de Neergaard – villig til genvalg
-

Ole er valgt

Såfremt Allan Holm Pedersen vælges som formand, skal der indvælges et
medlem til bestyrelsen for en etårig periode.
-

Lone Markussen er villig til at sidde i bestyrelsen, og er valgt. Har været i
klubben siden februar 2010 og er ligeledes i juniorudvalget.

Suppleanter:
Wagn Hørmark – villig til genvalg
Anders Reck-Magnussen – villig til genvalg
-

9:

Begge er valgt.

Valg af revisor og revisorsuppleant (vælges hvert år)
Revisor Johnny Frederiksen – ikke villig til genvalg
Revisorsuppleant Oluf Olsen – villig til genvalg

10:

-

Oluf er villig, men ville gerne se, om der skulle være andre interesserede

-

Oluf er revisor, og nu skal der findes en suppleant.

-

Gert er valgt som revisorsuppleant.

Valg til stående udvalg (i hht. § 5.6.3)
Der skal vælges mindst 2 menige medlemmer til alle stående udvalg. Såfremt
Generalforsamlingen ikke kan vælge minimumsantallet til udvalget, overtager
bestyrelsen arbejdet i den følgende periode eller suppleres op med medlemmer
i løbet af perioden

10.1 Trivselsudvalget
-

Iben træder ud, men det fortsætter med Ulla, Marianne, Erik, Brian og
Susanne.

-

Michael Harry: Er der andre end udvalget, som ville kunne passe baren
en fredag aften? Så ville det måske være en løsning.

-

Ulla: De juniorer, som kunne stå i baren er dem, som gerne skulle ud på
banen.

-

Der er det nødvendige antal, men der opfordres til hjælp.

10.2 Turneringsudvalget
-

Ole, Martin, Gert, Anders, Bo

-

Ingen er på vej ud.

-

Der er det nødvendige antal medlemmer.

10.3 Informationsudvalget
-

Bestyrelsen har overtaget, og dette er bare en hjemmeside. Når den er
oppe og kører, så sender vi en føler ud med nye skribenter etc.

10.4 Uddannelses – og rekrutteringsudvalget
-

Bo, Ivan, Wagn, Ulla er trådt ind.

-

Ingen har sagt nej.

-

Den nye hjemmeside burde gøre CNF nemmere.

10.5 Juniorudvalget
-

Se beretning fra udvalg

10.6 Is – og materialeudvalget
-

Walther, Anders, Jørgen, Kim

10.7 Økonomiudvalget
-

Bestyrelsen har overtaget

10.8 Eliteudvalget
-

11:

Gert, Lasse, Brian

Eventuelt
-

Gert:
Vil på Forbundets vegne takke for HCC’s indsats hvad angår
arrangementer etc. God kvalitet.
Kommende sæson – barbere ned på weekender. Der er ikke mange af
de andre klubber, som har ønsket at hjælpe. 8 stævner i HCC.

-

Kommentar: Generalforsamlingen ligger underligt. Gerne før forbundets
årsmøde.

Vedtægterne fra 1971 siger maj. Årsmødet i forbundet er rykket til maj, og
dette fortsætter.
Bestyrelsen kan komme med forslag til nyt tidspunkt. Bare inden
udgangen af maj. Kræver ingen vedtægtsændringer.
-

Kommentar: Brug af Firmasport? Turnering kunne afholdes. Dette er gjort
før. Det blev ikke så populært, da der nok var mangel på ekspertise til at
give folk kendskab til turneringen.

-

Michael Harry: Det skal nok ligge en weekend, da det kommer til at gå ud
over resten af medlemmerne.

-

Man kunne lade dem betale for en 5-6 medlemmer, og lade dem bruge
isen. Dette ville kunne lade sig gøre.

-

Problemet er, at dette kan give problemer for de etablerede hold. Det er
ligeledes ikke noget, som vi står og mangler penge. Vi har dog til formål
at få udbredt kendskabet til curling.

-

Lone M.: Tiltag som ikke blev gennemført – lære at lave is. WH:
Intentionen var, at uddanne folk i at lave isen. Der var ikke nok tilmelding.
Jørgen Larsen stiller gerne op til demonstration.
Kommentar: Hvor stor skade kan der ske ved nybegynder? JL: Det
kræver altså lidt indlæring.

