Referat af Hvidovre Curling Clubs
ordinære Generalforsamling afholdt
mandag den 19. maj 2003
Tilstede var 7 bestyrelsesmedlemmer (den samlede bestyrelse), dirigent samt 23 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. Som opstart til den nye
sæson har bestyrelsen planlagt sit sommermøde til den 14. juni 2003.
Under mål 1 – At styrke juniorarbejdet, således at flere/alle hold har træner: Her nævnte HJ
juniorudvalget, det gør et stort stykke arbejde for juniorerne, videre er bestyrelsen åbne for
ansøgninger fra juniorholdene. I øvrigt henviste HJ til beretningen fra juniorudvalget.
Under mål 2 - At styrke PR-arbejdet: HCC har gennem hele sæsonen været nævnt i landets
aviser, vi har fået opsat informationsskab, haft en udstilling på Avedøre Bibliotek mv. Videre
henviste HJ til klubbens hjemmeside og opfordrede medlemmerne til at komme med
information til udvalget.
Under mål 3 - At gennemføre de ønskede forbedringer i hallen: Is- & materialeudvalget har
gennemført en lang række forbedringer i hallen, så som hegn ved bane 1, peblevandsanlæg,
ny reol i baren mv. Herudover henviste HJ til udvalgets beretning.
Under mål 4 - At fastholde klubbens nuværende position: Det går godt for klubben, både
sportsligt, socialt og økonomisk. Sportsligt har vi hentet medaljer i alle rækker i DM og
derudover er det igen blevet til flere internationale medaljer. På motionssiden har vi også været
flot repræsenteret med flotte resultater til følge. Også på det sociale står HCC stærkt, idet vi
har medlemmer på alle yderpunkter, både aldersmæssigt og sportsligt. Økonomisk fremgår det
af regnskabet, at HCC er blevet en god forretning, vi står godt rustet til at imødegå en nedgang
eller til at kunne investere i nyt materiale.
Af øvrige emner fremhævede HJ:
• At Esbjerg CK står for at skulle bygge ny curlinghal, hvor HCC har købt sponsoraktier for
kr. 50.000 og har solgt 100 lodsedler.
• At Hvidovre Kommune har bevilget HCC kr. 60.000 de næste 4 år til ispleje.
• At Jytte har lovet at håndtere koordineringen af rengøringen af Curlers’ Lounge.
• At vi har indkøbt HCC vimpler, således at juniorholdene har noget at bytte med, når de er
ude og repræsenterer Danmark og HCC ved NM/VM.
• At vi har en sag kørende vedrørende de 2 sæt af vores sten, der tilhører amtet. Amtet vil nu
have os til at flytte stenene til Tårnby, da vi ikke har nogen handicapafdeling.
• At taget i hallen er blevet tætnet og den fugtskadede væg ud mod Gl. Køgelandevej vil
blive renoveret over sommeren.
• At vi har undersøgt muligheden for at afholde et junior-VM, men måtte erkende, at opgaven
er for krævende og for stor en økonomisk satsning. Vi har dog i stedet fået tildelt junior-NM
2004.

•

At Idrætscentret fejrer 25-års jubilæum den 13. januar 2004, og vi skal i den anledning
finde på et arrangement (feks. en landskamp), så vi kan deltage i festlighederne.
Til slut nævnte HJ en tanke om at nedsætte et eliteudvalg, idet vi på same måde som med
junior- og trivselsudvalgene bør vægte elitespillernes forhold, såfremt vi også i fremtiden
ønsker at hente flotte resultater hjem til HCC.

Der var følgende kommentarer til beretningen:
Kim Dupont mente, at et eliteudvalg var en god ide, idet han mente, at en klub som HCC bør
have en elitepolitik. Vi bør ikke afvente et udspil fra forbundet, da der ikke derfra vil komme
retningslinier til klubberne. Et NM i Hvidovre vil være glædeligt, i den forbindelse anbefalede
han, at vi lavede noget udsmykning med flag mv.
Oluf Olsen mente, at elitepolitik bør ligge under Dansk Curling Forbund og at vi i HCC ikke skal
forsøge at løfte alle opgaver.
Martin Høgh svarede, at en klub som vores bør have en eller anden form for elitepolitik, men
blot en beslutning om ikke at have en også vil være en politik/holdning omkring elitecurling.
Palle Poulsen spurgte, om bestyrelsen med elitepolitik mente økonomisk støtte.
HJ uddybede sine tanker derhen, at der tidligere var en landstræner og etablerede hold med
Team Danmark støtte, hvor HCC havde større behov for at styrke det sociale og fastholde
medlemstallet. Nu er arbejdet med Team Danmark dog forringet, vi har juniorhold, der nærmer
sig seniorrækken og vi bør have planer klar for de hold, når de kommer dertil. Støtte kan være
økonomisk, men kan ligeså meget handle om at koordinere træning/ispleje på ledige
weekends.
Formandens beretning blev herefter godkendt uden yderligere spørgsmål eller kommentarer.
3:

Beretning fra stående udvalg:
3.1: Trivselsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, som John Ziegler gennemgik,
der bla. omtalte de ialt 15 arrangementer, der har været afholdt gemmen sæsonen. JZ nævnte
bla. at udvalget mangler et par hjælpere til at stå i baren og at udvalget overvejer at ændre
åbningstiderne til 18-21:30 på hverdage (juniortræning undtaget). Hertil foreslog Oluf Olsen, at
man evt. uddelte vagter til holdene.
3.2: Turneringsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, som Bo Jensen gennemgik
og omtalte de interne turneringer - alene eller i samarbejde med et af klubbens andre udvalg samt arrangementer under DCF, som udvalget har afholdt.
3.3: Infomationsudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Lillian Frøhling
gennemgik. Hun fortalte, at udvalget alene informerer gennem Tee Times, hvor arbejdet er
godt fordelt og et godt fungerende udvalg. Vi har et godt blad, der altid bliver godt modtaget af
medlemmerne.
3.4: PR-udvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Lillian Frøhling gennemgik.
Udvalget har fået løftet en del opgaver, men i forhold til at være et af sæsonens prioriterede
mål, er det måske svært at sige, at udvalget har opfyldt sin opgave. Der er mange ideer og
meget arbejde i udvalget.

3.5: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, som Jytte
Berg gennemgik. Udvalget har i år afholdt kursus for idrætslærere og for Curl’n Fun
instruktører. Derudover står udvalget for Curl’n Fun, hvor der er solgt over 300 baner i løbet af
sæsonen. Endelig er der afholdt firmaturnering.
3.6: Juniorudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, som Jytte Berg gennemgik.
Udvalget har deltaget med 5 hold til junior-DM, afviklet klubmesterskab, bøllehat, curlingkort,
kammerataften, ”Fritid for dig” i kommunalt regi og Danish Junior Tour. Næste sæson afholder
vi juniortræf, der er for alle landets juniorer, enkeltvis eller på hold. Der var et spørgsmål om,
hvorvidt vi inviterer en gæstetræner udefra, men dette blev afvist, idet niveauet ikke er så højt.
3.7: Is- og materialeudvalget havde fremlagt deres mundtlige beretning, som Bo Jensen
gennemgik. Udvalget har fået lavet en del forbedringer i hallen, der arbejdes videre med
peblevands-anlægget ligesom der over sommeren skal være en arbejdsdag i hallen. Endelig
vil udvalget over sommeren købe rental shoes/glidesåler og nye koste hjem.
3.8: Økonomiudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Martin Høgh gennemgik.
Det har igen været en god sæson med nogle nye og nogle fornyelser af eksisterende
sponsorkontrakter. For vore sponsorer har udvalget stået for en sponsorturneringer, der blev
afviklet med stor succes.
4:

Regnskab:
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen og blev gennemgået af MH, der
forklarede, at sidste års regnskab alene dækkede 9 måneder, således at tallene ikke helt kan
sammenlignes med tallene fra sidste år. Overskuddet er bla. brugt til diverse hensættelser. MH
overvejer at ændre lidt i registreringen af omkostninger for de enkelte udvalg af hensyn til
afregning af moms. Endelig gjorde MH opmærksom på, at støtten til juniorerne fra kommunen
er baseret på juniorernes egenbetaling ved turneringer samt kontingenter, dvs. jo højere
kontingent/egenbetaling, jo mere støtte fra kommunen.
Der var et spørgsmål, hvorfor der alene var afsat penge til køb af 1 sæt sten, når der er 2 sæt
af amtets sten i hallen. MH svarede, at vi må afvente udfaldet af sagen, fremfor med det
samme at afsætte det værst tænkeligt.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer eller spørgsmål.

5:

Overordnede mål for næste sæson:
Bestyrelsen havde fremlagt følgende 4 mål for sæsonen
1: Uddanne og indføre flere medlemmer i klubbens daglige drift
2: Styrke juniorarbejdet således at flere/alle hold har træner
3: Styrke PR-arbejdet
4: Fastholde nuværende position (sportsligt, socialt og økonomisk)
Oluf Olsen spurgte, hvorvidt bestyrelsen overvejede simpelthen at slette dette punkt, idet ingen
helt forstod dem eller kunne huske dem til generalforsamlingen det efterfølgende år.
Bestyrelsen forsvarede dog målene med, at det er forsamlingens ønsker til bestyrelsen, så
bestyrelsen har fokus på de emner, der er vigtige for medlemmerne. Målene kan også være en
god rettesnor for en eventuel ny bestyrelse.
Målene blev herefter vedtaget som fremlagt.

6:

Budget:

Budgettet var fremlagt og var opdelt så det viste tal fra regnskabet, sidste års budget, budget
for hele kalenderåret 2003 + 1. halvår for 2004, så der også er budget for perioden frem til
næste års generalforsamling.
Budgettet blev vedtaget som fremlagt.
7:

Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.

8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kasserer Martin Høgh - blev genvalgt for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem Bo Jensen - blev genvalgt for en 2-årig periode
Bestyrelsesmedlem Malene Krause - 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 og Svend Frederiksen blev genvalgt til udvalget.
Herudover blev Kim Brokholm og Jane Bidstrup valgt 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 alle 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. Herudover blev Wagn Hørmark
valgt ind i udvalget.
10.6. Juniorudvalget: Gitte Larsen, Inge Jørgensen samt Kim og Gitte Dupont blev genvalgt til
udvalget. Herudover blev Lone Harry valgt ind i 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:
Kim Dupont gjorde opmærksom ved problemet med at være tilskuer til kampe på bane 4,
ligesom det er uhensigtsmæssigt at vi har placeret computeren i den ende af Curlers’ Lounge,
hvor der må ryges. Bestyrelsen tog henstillingen til efterretning og vil drøfte problemet.
Kim Dupon orienterede om Dansk Curling Forbund, der nu er sammensat af lidt yngre
medlemmer og flere aktive spillere. Strukturudvalget vil komme med deres oplæg, og
forbundet vil i fremtiden forsøge at være mere synlige. Nuværende formand Tove Porskjær

ønsker ikke at fortsætte som formand men alene som medlem af bestyrelsen. Forbundet har
henvendt sig til dels Alex Tordrup og Niels Larsen, men ingen af de to har ønsket at stille op.
Også kasserer Anne Doysen trækker sig, også her har man kontaktet et emne, alternativt må
den tunge del af regnskabet lægges hos en revisor. Forbundets satsning for den kommende til
vil primært være at få Esbjerg Curling Club til at køre.
Der var flere efterlysninger på en kalender for næste sæson, vi har modtaget en foreløbig
kalender, hvor kun datoerne frem til jul ligger fast.
Der var forespørgsel, hvorvidt vi vil lægge Hvidovre Cup i 2 haller, det har ikke været muligt at
finde dato til Hvidovre Cup inden isfordelingsmøde i Idrætscentret, så den vil også næste
sæson blive holde kun i vores egen hal. Hertil var der forslag om evt. at lade hvidovre-hol spille
kvalifikationsspil til turneringen.
Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorefter Generalforsamlingen blev hævet.
23.5.2003/Lillian Frøhling

