Referat af Hvidovre Curling Clubs
ordinære Generalforsamling afholdt
tirsdag, 28. maj 2002
Tilstede var 7 bestyrelsesmedlemmer (den samlede bestyrelse), dirigent samt 17 medlemmer

1:

Valg af dirigent:
Michael Harry blev valgt til dirigent. Han konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt
indvarslet samt at dagsordenen var i ht. vedtægterne. Der var ingen i forsamlingen, der havde
indvendinger mod Generalforsamlingens lovlighed.

2:

Formandens beretning:
Henrik Jakobsen fremlagde sin mundtlige beretning baseret på de overordnede, prioriterede
mål som vedtaget på sidste års Generalforsamling. Han fortalte, hvorledes bestyrelsen havde
konstitueret sig, samt at der var afholdt 11 bestyrelsesmøder over året med endnu til 17. juni 7.
juli 2002.
Under mål 1 – Strukturere træningstid/klubaftener så nye medlmmer integreres of finder
sammen på hold: Der var blevet puslet lidt med træningstiden, så alle fik en tid, der passede til
holdets ønske. Generelt har der været positive tilbagemeldinger fra nye medlemmer, der har
følt sig godt modtaget i klubben.
Under mål 2 – At udnytte OL med henblik på at promovere sporten og skaffe flere medlemmer:
Der var TV dækning på alle OL-holdenes kampe. Vi arrangerede efterfølgende 2 x Åbent Hus
og arrangementer for vore sponsorer. Næste sæson vil vi gøre yderligere indsats med artikler
og brochurer.
Under mål 3 – Finde ordning for dagligt vedligehold af isen og drift af hallen i samarbejde med
kommunen og hallen: Vi indgik aftale med Jørgen Larsen, der dog har haft meget rejseaktivitet i løbet af sæsonen, hvor Bo Jensen i stedet har ordnet isen. Driften hører i princippet
under kommunen, men vi ser ikke mange forbedringer derfra, dog kan jeg oplyse, at opretning
af gulvet er startet. Vi er i konstant dialog med kommunen og hallen om de forbedringer, der
mangler i hallen.
Under mål 4 – Gennem det nye klublokale opprioriterer det sociale liv i klubben: Henrik var af
den opfattelse, at det sociale liv i klubben fungerer tilfredsstillende.
•
•
•
•
•
•
•
•

Af øvrige emner fremhævede HJ:
Det gode samarbejde til hallens personale og Restaurant Halvleg
At vi savner en kontaktperson til Skole- & Kulturforvaltningen efter Birgit Hoe Knudsens
fratræden.
At vi savnede en direkte dialog med Arne Bech under kommunalvalget.
At vi generelt fortsat har en god dialog med kommunen.
At vi har afholdt opvisning i curling for kørestolsbrugere
At Curl’n Fun er en god indtægtskilde for klubben og en god jobmulighed for de unge
At vi skal have arbejdsdag med oprydning i depotet mv.
At der er store opgaver at løfte for Forbundet, hvor mange af bestyrelsesmedlemmerne er for
lidt
aktive eller for meget fraværende. Forbundets arbejde har især interesse for HCC, der
har mange hold repræsenteret i første række.
HJ afsluttede sin beretning med at gennemgå de opnåede resultater for sæsonen.
Der var følgende kommentarer til beretningen:
Jørgen Larsen takkede for god modtagelse i klubben.
Kim Dupont gav udtryk for et ønske om, at Dansk Curling Forbund efter det kommende valg –
eller senere – ville blive ligeså velorganiseret og velfungerende som HCC.

Tommy Stjerne nævnte, at DCF mangler en kandidat til formandsposten når Tove Porskjær
trækker sig næste år. Der er 2 kandidater til det kommende årsmøde (Lisa Richardsson og
Gert Larsen), de har begge stor indsigt i curling fra spillernes vinkel og det er vigtigt, at de får
klubbens opbakning, bla. Team Danmark stiller store krav.
HJ mente klart, at forbundet trænger til personer fra HCC, der kender strukturen og kan løfte
de opgaver der ligger i forbundet. Det er dog betænkeligt, at der kan ende med at sidde 5
medlemmer i DCF, der alle er fra HCC.
Martin Høgh fremhævede, at både Tove Porskjær og Anne Doysen (kasserer) er på valg til
årsmødet 2003, og det er vitigt at have andre kapaciteter end spillere til at løfte opgaven.
Formandens beretning blev herefter godkendt uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.
3:

Beretning fra stående udvalg:
3.1: Trivselsudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som John Ziegler gennemgik.
Derudover nævnte JZ at udvalget planlægger at afholde bankospil 20. oktober samt at stille
hold til Hvidovre Tour sammen med Restaurant Halvleg.
3.2: Turneringsudvalget: Bo Jensen fremlagde udvalgets mundtlige beretning, hvor han
redegjorde for de turneringer, der var afviklet under udvalget, nemlig: Hvidovre Cup, Danish
Open, klubmesterskab – seniorer, juniorer og i figur og i shortgame curling og Danish Junior
Open. Endelig havde udvalget assisteret ved Høj Hat og Bøllehat samt stået for DM i figur.
3.3: Infomationsudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Lillian Frøhling
gennengik, hvor hun fortalte, at udvalget har udgivet 5 numre af klubbladet Tee Times samt
orienteret om øvrige arrangementer i klubben og lavet informationsbreve til specifikke
medlemsgrupper efter behov.
3.4: PR-udvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Lillian Frøhling gennemgik.
Udvalgets største opgave har været orientering til pressen, særligt Hvidovre Avis.
Tommy Stjerne fremhævede, at udvalget tillige står for Forbundets hjemmeside og information
til pressen. LF understregede dog, at disse opgaver var for Forbundet, og omend også i HCC
interesse egentlig uvedkommende for dette udvalg.
3.5: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Jytte
Berg gennemgik. Udvalget har i år afholdt kursus for seniorer, haft opvisning i kørestolscurling,
afholdt kursus for skolelærere, haft 4 skoleklasser til skolecurling, arrangeret Åbent hus og
prøvetimer og endelig varetaget Curl’n Fun samt arrangeret instruktører hertil.
3.6: Juniorudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Jytte Berg gennemgik. Dette
udvalg har i sæsonens løb assisteret ved junior-DM, afviklet klubmesterskab, bøllehat,
curlingkort, juniorkursus og Danish Junior Tour.
3.7: Is- og materialeudvalget havde omdelt deres mundtlige beretning, som Bo Jensen
gennemgik. Udvalgets primære opgaver i sæsonen har været at sørge for god trænings- og
turneringsis, tiltag til at skaffe bedre peblevand, flytte holdenes kosteskabe ned i hallen,
vedligeholde klubbens udstyr i øvrigt. Jørgen Larsen påpegede, at vi skal passe på de nye
stensæt, idet de er af god kvalitet, samt at det nu er lykkedes at finde et firma, der kan
varetage korrekt slibning af ice-king kniven.
3.8: Økonomiudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Martin Høgh gennemgik.
Forventningerne vil sæsonen var ikke store, idet der blev lavet flere kontrakter sidste sæson,
der løb over en længere periode. Trods disse forventninger er der dog tegnet 4 nye
sponsorkontrakter. Af nye ideer har udvalget sponsor- erhversturnering. HJ tilføjede, at

udvalget påtænker at holde heldags-arrangment for vore sponsorer.
4:

Regnskab:
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen og blev gennemgået af MH, der
forklarede, at dette var det første regnskab der fulgte kalenderåret, dog startende 1. april, altså
1.4. til 31.12.2001. De 9 måneder udviser et overskud på kr. 97.234. Der figurerede en post
under klublokale der svarer til sidste års hensættelse på kr. 200.000. Da den reelle udgift blev
kr. 174.287 viser posten i dette regnskab et overskud på kr. 25.713.
Oluf Olsen (revisor) spurgte, om bestyrelsen har ambitioner om at regnskabet skal have
nuværende høje niveau, idet vi i så fald er afhængig af at der altid er en regnskabskyndig, der
påtager sig posten som kasserer i klubben. HJ forklarede, at vi arbejder på at dele opgaven
mellem regnskabet (MH) og øvrige registreringer (medlemsregistrering mv), som varetages af
Bj. MH klarlagde videre, at der allerede er afsat kr. 50 pr bane under Curl’n Fun til revision, et
beløb der udbetales til MH’s revisionsfirma.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer eller spørgsmål.

5:

Overordnede mål for næste sæson:
Bestyrelsen havde fremlagt følgende 4 mål for sæsonen
1: Styrke juniorarbejdet således at flere/alle hold har træner
2: Styrke PR-arbejdet (nye foldere, information i skabet mv)
3: Gennemføre ønskede forbedringer i hallen (is- og materialeudvalget)
4: Fastholde nuværende position (sportsligt, socialt og økonomisk)
Oluf Olsen spurgte, hvorvidt bestyrelsen overvejede at opprioritere breddecurlingen. HJ
svarede, at vi søger af afholde Veteran-DM samt slutspil i undercuppen, nogle arrangementer
vi skal følge op på. Bestyrelsen lovede at følge op på, hvilke andre tiltag der kan tages fat på
for denne gruppe medlemmer.
De fremlagte mål blev derefter vedtaget uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

6:

Budget:
Budgettet var udsendt sammen med regnskabet (og indkaldelsen) og var opdelt så det viste tal
fra regnskabet, sidste års budget (9 måneder) kalenderåret 2002 + 1. halvår for 2003, så der
også er budget for perioden frem til næste års generalforsamling.
Under is- & materaleudvalget er der lavet en større hensættelse til anlæg til peblevand, skabe
til pins og andre ønskede anskaffelser.
Under PR-udvalget er også afsat beløb for at modsvare de fastsatte mål.
Videre er der afsat post til anskaffelse af ny ice-king. Den samlede udgift (ca. kr. 80.000) hertil
vil være opsparet over et par år.
Jørgen Larsen spurgte hvorvidt bestyrelsen havde overvejet tillige at lave hensættelse til
udskiftning af stensættene, idet de har en levetid på ca. 15 år.
Budgettet blev vedtaget uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.

7:

Indkomne forslag:
Kommunen havde henstillet til at vi i vore regler har bestemmelse om, hvad eventuelt
overskydende midler skal bruges til ved opløsning af klubben. Bestyrelsen havde i den
anledning fremsat følgende forslag:

Ved opløsning af klubben vil eventuelle overskydende midler blive tildelt Frihedens
Idrætscenter til gavn for Idrætscentrets klubber og foreninger.
Der var forslag om, at overskydende midler i stedet burde tilfalde Dansk Curling Forbund samt
at vi tillige bør have bestemmelse om klubbens materialer/inventar.
Forslaget kom under afstemning og blev vedtaget som fremlagt med 21 stemmer for forslaget.
8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Formand Henrik Jakobsen – blev genvalgt for en 2-årig periode
Næstformand John Ziegler – blev genvalgt for en 2-årig periode
Sekretær Lillian Frøhling – blev genvalgt for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem Jytte Berg – blev genvalgt for en 2-årig periode
De 2 suppleanter Jane Bidstrup og Gitte Larsen – blev genvalgt for 1 år.

9:

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor Oluf Olsen blev genvalgt for 1 år.
Revisorsuppleant Keld Henriksen blev genvalgt for 1 år.

10:

Valg til stående udvalg:
10.1: Trivselsudvalget: Susanne Frederiksen, Inge Jørgensen, Svend Frederiksen og Gunnar
Fogtman blev genvalgt til udvalget.
10.2: Turneringsudvalget: Gert Larsen, Oluf Olsen, Lars Vilandt og Ulrik Schmidt blev alle
genvalgt til udvalget.
10.3: Informationsudvalget: Jane Bidstrup, Claus Christiansen, Erik Jensen, Helle Simonsen
og Denise Dupont genvalgt til udvalget.
10.4: PR-udvalget: Lars Vilandt og Erik Jensen blev genvalgt til udvalget.
10.5: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget: Ivan Frederiksen, Svend Frederiksen, Kenneth
Daucke og Kenneth Jørgensen blev alle genvalgt til udvalget.
10.6. Juniorudvalget: Gitte Larsen, Inge Jørgensen samt Kim og Gitte Dupont blev genvalgt til
udvalget.
10.7: Is- & materialeudvalget: Lars Vilandt, Ulrik Schmidt, Svend Frederiksen, Kenneth Daucke
og Jørgen Larsen blev alle genvalgt til udvalget.
10.8: Økonomiudvalget: Michael Harry, Tommy Stjerne, Tom Nielsen og Jan Nebelong blev
alle genvalgt til udvalget.

11:

Eventuelt:
Gert Larsen spurgte, om vi kendte datoen for arbejdsdag, hvortil HJ svarede, at datoen endnu
ikke var fastsat, idet vi skal afvente, at renovering af gulvet er gjort færdigt.
Tommy Stjerne spurgte om istiden næste sæson bliver fordelt efter samme princip som sidste
sæson. BJ forklarede, at bestyrelsen planlægger at afkorte et træningspas til 1½ time, hvorved
vi håber at kunne imødekomme alle ønsker. Der bliver sendt seddel om træningstid ud
sammen med sæsonindkaldelsen.

Lars Vilandt spurte, om bestyrelsen overvejede at indkøbe elektroniske scoretavler. HJ sagde,
at det var et ønske, men en meget dyr investering, men at bestyrelsen overvejer at søge
Carlbergfonden om midler hertil.
Gitte Larsen efterlyste datoer for den kommende sæson. Bestyrelsen har modtaget kalender
fra Dansk Curling Forbund, der vil blive trykt i næste nummer af Tee Times.
Oluf Olsen spurgte om muligheden for, at DM kampe spilles på tid. BJ forklarede, at der
allerede nu er problemer med at skaffe en dommer til en DM-runde, så 1 dommer pr. bane til
tidstagning vil være en umulighed, ligesom vi i så fald også har behov for hogline dommere.
Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorefter Generalforsamlingen blev hævet.
3. juni 2002/Lillian Frøhling

