Referat af Hvidovre Curling Clubs
ordinære Generalforsamling afholdt
tirsdag den 25. maj 2004
Tilstede var 7 bestyrelsesmedlemmer (den samlede bestyrelse), dirigent samt 18 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 9 bestyrelsesmøder over året. Da han nu ønsker at
træde af som formand, benyttede han lejligheden til at takke bestyrelsen for det gode
samarbejde over årene og for medlemmernes opbakning til bestyrelsen.

Mål nr. 1:
At uddanne og indføre flere medlemmer i klubbens daglige drift
Henrik understregede vigtigheden af, at der sker løbende udskiftning samt kommer nye medlemmer
ind i udvalgene, og han opfordrede alle, der måtte have lyst til at påtage sig opgaver af større eller
mindre omfang, til at melde sig i et af udvalgene og der bidrage i det omfang den enkelte har tid og
lyst.
Mål nr. 2:

Styrke juniorarbejdet således at flere/alle hold har træner

Juniorudvalget har udført et enormt stykke arbejde og har gennem sæsonen gennemført en række
nye tiltag. Bestyrelsen har behandlet mange ansøgninger om støtte til de etablerede juniorhold.
Mål nr. 3:

Styrke PR-arbejdet

PR-udvalget har igen sørget for artikler til pressen, opdatering af klubbens foldere samt løbende
opdatering af klubbens hjemmeside. Udvalget er med i målene for næste sæson også, men Henrik
understregede, at dersom vi ønsker yderligere tiltag PR-mæssigt, skal vi have flere medlemmer i
udvalget, der har ideer samt tid og lyst til at gennemføre disse.
Mål nr. 4:

4: Fastholde nuværende position (sportsligt, socialt og økonomisk)

Henrik opsummerede at det igen har været en god sæson med medaljer i alle rækker i DM, flere
internationale medaljer samt mange flotte resultater på motionssiden.
Også socialt står HCC stærkt med en god fordeling af medlemmerne aldersmæssigt og sportsligt.
Af øvrige emner fremhævede Henrik:
•

At vi igen i år har søgt (men desværre netop fået afslag på) kommunens elitepulje om et beløb
for at afvikle en elite-samling

•

At der fortsat er problemer i hallen med ventilation og affugtning, men at kommunen er ved at
gennemføre flere forsøg og tiltag for at løse problemerne.

•

At vi fik afviklet et vellykket junior-NM.

•

At bestyrelsen sidste år valgte at give julegave til alle medlemmerne i de stående udvalg

•

At John er blevet valgt til formand for brugerrådet i Idrætscentret

•

At vi har igen i år haft en godt samarbejde med hallen personale, her især Per Arild og
Flemming Petersen.

•

At Curl’n Fun er fortsat en god forretning for HCC, der sikrer os en god indtjening og giver os
mulighed for at tilbyde vore juniorer et fritidsjob i klubben.

•

Gennem sæsonen har Lene Olsen, Gitte Dupont og Jytte gjort rent i vores klublokaler, mange
tak til dem.

•

Britta sørger for bogføringen i forbindelse med vores bar, mange tak for det.

Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
3:
Beretning fra stående udvalg:
3.1: Trivselsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, som John Ziegler gennemgik. Der har
igen været afholdt mange gennem sæsonen.
3.2: Bo Jensen fremlagte turneringsudvalget mundtlige beretning, hvor han omtalte de interne
turneringer og mesterskaber samt arrangementer under DCF, som udvalget har afholdt. Som et nyt
tiltag blev der i efteråret afviklet Høstcup med stor succes. Pga. sidste sæsons meget store tilslutning
til Hvidovre Cup blev klubmesterskabet brugt som kvalifikation til Hvidovre Cup. Til Danish Open
deltog 18 hold, og turneringen blev vundet af de nykårne verdensmestre.
3.3: Infomationsudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Lillian Frøhling gennemgik. Hun
fortalte, at det er et velfungerende udvalg, hvis hovedopgave er at udarbejde klubbladet Tee Times.
Gert Larsen foreslog, at hjemmesiden ligger under Informationsudvalget. Kim Dupont supplerede, at
en aktivitet bør rodfæstes i et udvalg, også pga. tidspres på webmaster. Bo Jensen forklarede, at
udbyders server har været ret ustabil, og at hjemmesiden flyttes til ny server over sommeren.
3.4: PR-udvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Lillian Frøhling gennemgik. Udvalget er
meget tyndt besat og har svært ved at leve op til målsætningen. Udvalget er igen blandt de
prioriterede mål for den kommende sæson, men det vil kræve flere ressourcer i udvalget at udføre alle
eller flere opgaver.
Gert Larsen foreslog, at udvalget koordinerede arbejdet mere med forbundets PR-udvalg, hvortil
Lillian svarede, at det jo er de samme personer, der sidder i de 2 udvalg.
Kim Dupont foreslog, at man brugte af klubbens midler til at få en ekstern konsulent til at komme med
ideer til udvalget, også omkring udførelser af disse.
3.5: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, hvoraf Jytte Berg
fremhævede et par punkter: at kursus for idrætslærere var været en stor succes, at Curl’n Fun fortsat
er en stor succes, samt at vi endnu en gang har fået gennemført vores firma-/sponsorturnering.
3.6: Juniorudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, hvoraf Jytte Berg fremhævede et par
punkter: At der som et nyt tiltag blev afholdt forældredag, og at udvalget håber på flere hold til Junior
Danish Open.gennemgik.

Gert Larsen spurgte, hvorvidt HCC igen vil afholde juniortræf, Kim Dupont kunne som
juniorrepræsentant i forbundet tilføje, at man vil arbejde på et juniortræf i Øst og et i Vest, og at man
fra forbundets side gerne ser, at HCC påtager sig arrangementet næste sæson. Jytte Berg
tilkendegav herefter, at HCC er interesseret og at vi vil forsøge at finde en egnet weekend i
kalenderen.
3.7: Bo Jensen fremlagde is- og materialeudvalget mundtlige beretning. Udvalget har igen fået
gennemført en del forbedringer i hallen, bla. fået ført hegnet ved bane 1 igennem hele hallens længde,
fået færdiggjort peblevands-anlægget, fået indkøbt ny ice-master samt rental shoes og nye koste til
gæsterne under Curl’n Fun. Udvalget vil næste sæson få gennemført peblekurser samt kursus for de,
der ønsker at hjælpe til med klargøringen af isen.
Kim Dupont spurgte, hvorfor isen havde ændret sig så meget over sæsonen. Henrik Jakobsen
svarede, at vi tilstræber at lave samme kvalitet, som ved VM, dvs. med stort fald, så der er plads til
spillets finesser. Vi har dog ikke fra starten af sæsonen haft det nødvendige udstyr – og skal fortsat
arbejde videre med temperaturen og luftfugtigheden i hallen.
Oluf Olsen spurgte, om vi virkelig tilstræber at isen ikke ændre sig over sæsonen, således at man
bliver vant til at spille på samme is (hastighed/fald), Bo Jensen bekræftede, idet det vil optimere
træningsforholdene.
3.8: Økonomiudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Martin Høgh gennemgik. Henrik
Jakobsen præciserede, at det beløb, vi bruger på sponsorturneringen, kommer retur til klubben i form
af ny- eller gentegninger af reklamer. Bestyrelsen skal finde en løsning på firmakontingenter, idet vi
har fået flere henvendelser fra firmaer, der ønsker at leje 1 bane ugentligt til 8 ansatte, men der er
mange problemstillinger i dette omkring stemmeret og medlemsskab.
4:
Regnskab:
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen og blev gennemgået af Martin Høgh. Der er
foretaget yderligere en hensættelse til sten. Årets resultat er et overskud på kr. 63.187, aktiverne er pt.
kr. 602.874.
Iben Larsen spurgte til klubbens overskud, og Martin forklarede, at lige nu har vi en god indtjening på
Curl’n Fun, men vi ved ikke, hvor mange år frem dette kan lade sig gøre. Vi har ikke noget ønske om
at have en stor formue og bruger gerne midler på udstyr (video, musikanlæg mv).
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer eller spørgsmål.
5:

Overordnede mål for næste sæson:
Bestyrelsen havde fremlagt følgende 4 mål for sæsonen
1: Styrke uddannelses- & rekrutteringsudvalget for derigennem fortsat at udvide og udvikle
bredden gennem kurser, turneringer og andre sociale arrangementer
2: Styrke juniorudvalget for derigennem at sikre en fortsat udvikling af juniorerne gennem
kurser, tilskud og øvrige aktiviteter, samt sikre at vi har den fornødne kapacitet af trænere,
både i kvalitet og kvantitet.
3: Styrke eliten for derigennem at sikre, at vi også i fremtiden står stærkt - både i Danmark og i
udlandet, ved at tilstræbe og imødekomme ønsker om udstyr, træningstider, turneringer,
samlinger og/eller kurser.

4: Styrke PR-udvalget så vi får udbredt kendskabet til HCC og til curling bedst muligt.
Michael Harry gav udtryk for, at der bag alle mål er et ønske om at få flere medlemmer og
spurgte, hvor mange medlemmer der er plads til. Henrik Jakobsen sagde, at i en hal med 4
baner er der i princippet plads til 250 medlemmer, men at det dog kræver at mange enten
træner på ydertider (eftermiddag eller sen aften) eller at man ikke altid kan have en bane alene.
Martin Høgh tilføjede, at klubbens vedtægter jo netop er at udbrede kendskeabet til curling.
Kim Dupont udtrykte ønske om at benytte isen søndag formiddag, men såfremt det kun er 1
enkelt hold er det svært at klargøre isen.
Målene blev herefter vedtaget som fremlagt.
6:

Budget:
Martin Høgh havde fremlagt budgettet, der var delt op i regnskabsåret 2004 samt en kolonne
med 1. halvår for 2005, således at der er udarbejdet budget for hele sæsonen. Martin
gennemgik posterne og budgettet blev vedtaget uden kommentarer.
Budgettet blev vedtaget som fremlagt.

7:
Indkomne forslag:
Der var ingen indkomne forslag.
8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Henrik Jakobsen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen havde foreslået Bo Jensen til ny formand.
Bo Jensen blev valgt for en 2-årig periode uden modkandidater.
Sekretær Lillian Frøhling blev genvalgt for en 2-årig periode.
Jytte Berg og John Ziegler blev begge genvalgt for en 2-årig periode.
Da Bo Jensen blev valgt til formand, skulle der vælges et nyt medlem til bestyrelsen.
Bestyrelsen havde foreslået Erik Kampf, der blev valgt ind for en 1 årig periode uden
modkandidater.
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.
Keld Henriksen er ikke medlem af HCC. I stedet blev Grethe Behrndtz valgt som
revisorsuppleant for 1 år.

10:

Valg til stående udvalg:
10.1: Trivselsudvalget: Susanne Frederiksen, Svend Frederiksen og Kim Brokholm blev
genvalgt til udvalget. Herudover blev Marianne Nielsen, Iben Larsen og Grethe Behrndtz valgt
til udvalget.
10.2: Turneringsudvalget: Gert Larsen, Oluf Olsen, Lars Vilandt blev genvalgt til udvalget.
Herudover blev Henrik Jakobsen valgt til udvalget.
10.3: Informationsudvalget: Claus Christiansen, Erik Jensen, Helle Simonsen og Denise
Dupont blev genvalgt til udvalget.
10.4: PR-udvalget: Lars Vilandt og Erik Jensen blev genvalgt til udvalget.

10.5: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget: Ivan Frederiksen, Svend Frederiksen, Wagn
Hørmark og Kenneth Jørgensen blev genvalgt til udvalget.
10.6. Juniorudvalget: Gitte Larsen, Inge Jørgensen, Lone Harry samt Kim og Gitte Dupont blev
genvalgt til udvalget.
10.7: Is- & materialeudvalget: Lars Vilandt, Ulrik Schmidt, Kenneth Daucke blev genvalgt til
udvalget, herudover blev Henrik Jakobsen valgt ind i udvalget.
10.8: Økonomiudvalget: Michael Harry, Tom Nielsen og Jan Nebelong blev genvalgt til
udvalget. Herudover blev Henrik Jakobsen valgt ind i udvalget.
11:
Eventuelt:
Jørgen Larsen sagde tak til alle de, der har hjulpet med klargøring af isen ved turneringer.
Jørgen Larsen kunne fortælle, at der er stillet forslag om at omdanne Nørrebrohallens curlingbane til
en asfaltkeglebane fra 2006.
Bo Jensen sagde tak for valget som ny formand. Han har siddet i bestyrelsen i 5 år. Er af den
opfattelse, at formanden er klubbens ansigt, men at det er hele bestyrelsen der styrer klubben. Det vil
blive svært at efterfølge Henrik Jakobsen som formand, men bestyrelsen har også tidligere arbejdet
tæt sammen og kender hinandens opgaver, ligesom Henrik har lovet at bakke op. Bo sluttede af med
at sige, at han ved at han har bestyrelsens opbakning, og at han går ud fra, at han tillige har
medlemmernes.
Jytte Berg overrakte vase og blomster til Henrik Jakobsen, der rundede af med at takke for sine år
som formand. Det er ikke et farvel til HCC men lige nu er der ikke den fornødne tid til opgaverne.
Der var ikke yderligere under eventuelt, hvorefter Michael Harry erklærede Generalforsamlingen for
hævet.
2.6.2004/Lillian Frøhling

