Referat af Hvidovre Curling Clubs
ordinære Generalforsamling afholdt
tirsdag den 24. maj 2005
Tilstede var 7 bestyrelsesmedlemmer (den samlede bestyrelse), dirigent samt 19 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:
Bo Jensen fremlagde sin mundtlige beretning fra sit første år som formand og takkede bla. for de
mange positive tilkendegivelser, han havde fået efter han var blevet valgt som ny formand.
Efter generalforsamlingen blev bestyrelsen konstitueret, og har i øvrigt over sæsonen afholdt 10
bestyrelsesmøder.
I forhold til de overordnede mål redegjorde Bo for følgende:
1: Styrke uddannelses- & rekrutteringsudvalget for derigennem fortsat at udvide og udvikle bredden
gennem kurser, turneringer og andre sociale arrangementer:
Det er ikke lykkedes at afholde begynderkursus, men vi håber at få det afviklet i starten af den
kommende sæson. Til gengæld har vi igen afholdt kursus for skolelærere.
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:
Vi var arrangører for juniortræffet, der blev et godt gennemført arrangement. Vi har fortsat et lille
problem med at finde trænere til alle vores juniorer. Vi har en jævn tilgang af nye spillere der
forholdsvist hurtigt bliver sat sammen på hold, men der er desværre ikke nok til at tage sig af disse. Vi
har gennem hele sæsonen modtaget mange tilskudsansøgninger fra vores juniorer og størstedelen
blev godkendt. På den internationale scene fik vi nogle gode resultater. Team Kenneth Jørgensen
vandt den europæiske VM-kvalifikation og til ungdoms OL i Schweiz vandt Danmark sølv med et
sammensat hold, bestående af Madeleine, Lene, Jeanne og Nete.
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:
At vi i HCC har den danske elite samlet er jo ikke nogen hemmelighed, bla. Har alle 6 herrerhold i DM
haft deres daglige gang i klubben. På kvindesiden lykkedes det TCC at stoppe dominansen efter 10 år
i træk med DM guld. Internationalt må vi så erkende at vi halter lidt efter. Det er vigtigt at der bliver
gjort noget for eliten, så som mål for næste sæson ønsker vi at nedsætte et ad-hoc udvalg, der kan
udarbejde et ide-katalog, der kan give gode resultater.

4: Styrke PR-udvalget så vi får udbredt kendskabet til HCC og til curling bedst muligt:
Vi har indledt et samarbejde med et PR-firma for at opfriske klubbens materiale, et projekt der vil blive
arbejdet videre med.

Ellers nævnte Bo problemerne med temperaturen i hallen, hvor der gennem hele sæsonen er
foretaget målinger, samarbejde med personalet i idrætscenteret fungerer fortsat godt. Halinspektør
Per Arild er gået på pension og er afløst af Allan Rønberg trådte til.
Vi havde i starten af sæsonen besøg af en del medlemmer af en curlingklub i Skotland, og vi håber, at
der er tilslutning til en rejse til Skotland for en revanche-dyst.
Curl’n Fun er stadig en stor indtægtskilde for klubben. Bestyrelsen har besluttet at åbne op for at
klubbens hold at gå ud og sælge curl’n fun arrangementer på egen hånd - alle arrangementer skal
fortsat bookes gennem Jytte.
Carsten Blom blev valgt til Årets Medlem, bla. for sin store indsats med juniortræning, curl’n fun og
nye medlemmer.
Årets sportspræstation blev sølvmedaljen med ungdoms OL.
Tak til bestyrelsen for en god sæson, tak til alle udvalgene, der som altid har ydet en stor indsats. Det
er dejligt at se så mange medlemmer deltage i driften af klubben.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.

3:
Beretning fra stående udvalg:
3.1: Trivselsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, som John Ziegler gennemgik, han
understregede bla. at der fra den kommende sæson kun vil blive givet kredit under stævner og
turneringer til afregning inden weekendens afslutning, samt at vi ikke kan modtaget dankort efter
1.1.2006.
Der var et par spørgsmål omkring kredit, hvor JZ forklarede, at det kræver stor administration og ofte
mange henvendelser. Omkring dankortet skal vi pr. 1.1.2006 have en terminal for at have dækning, og
med ca. 80 transaktioner pr. sæson, vil det være en dårlig investering. Der var et forslag at vi evt.
betalte terminalen for Restaurant Halvleg, mod at vore medlemmer kan hæve penge der.
3.2: Bo Jensen fremlagte turneringsudvalget mundtlige beretning, hvor han omtalte de forskellige
turneringer og aktiviteter, der har været afholdt i løbet af sæsonen. Vi har haft mange interne
turneringer, bla. Hvidovre Cup med deltagelse af 20 hold, Danish Open med 12 hold og Høst Cup’en
også med 12 hold. Der er blevet afviklet klubmesterskaber for hold, men ikke i figur.
3.3: Infomationsudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Lillian Frøhling gennemgik. Hun
fortalte, at udvalget havde fungeret fint, men at udvalget fra den kommende sæson i større omfang vil
bede medlemmer direkte bidrage med indlæg. Der blev i øvrigt efterlyst flere billeder.
3.4: PR-udvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Lillian Frøhling gennemgik. Der havde
tidligere på aften været et spørgsmål om, hvorfor Hvidovre Avis ikke havde artikler om alle årets
resultater, og LF startede med at fortælle, at hun i størst muligt omfang holdt pressen, herunder
Hvidovre Avis, orienteret. Avisen optager normalt alle artikler, men der kan være få gange, hvor de
undlader at tage en artikel med, og der var naturligvis også tilfælde, hvor der ikke var sendt pressemeddelelse ud. Et andet punkt under udvalget er klubbens nye profil, hvor bestyrelsen efter opfordring
på sidste års generalforsamling har indledt et samarbejde med et PR-bureau, der har lavet oplæg til
nyt lay-out, der skal være på alle klubbens materialer (blad, hjemmeside, plakater etc.). De
udarbejdede forslag gik rundt, og der var stor tilslutning til oplægget.

3.5: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, hvoraf Jytte Berg
fremhævede et par punkter, bla. at vi har haft besøg af 20 skoleklasser, samt at Curl’n Fun fortsat er
en stor succes med over 300 solgte baner, det kniber med at finde instruktører hvorfor vi nok vil
reducere antal bookinger til 2 pas om fredagen, men evt. søge om at udvide sæsonen 14 dage alene
til Curl’n Fun. Henrik Jakobsen foreslog, at prisen pr. bane steg, da den fortsat er uændret kr. 1.600
som ved indførelse af Curl’n Fun. Jane Bidstrup spurgte, hvornår der er prøvetime og hvor dette
annonceres, foreslog at vi kunne have annoncer i Hvidovre Avis.
3.6: Juniorudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, der blev gennemgået af Malene Krause,
der bla. fremhævede, at forældredagen havde været en stor succes med mange hjælpere og med
flere forældre som nye, interesserede medlemmer.
3.7: Bo Jensen fremlagde is- og materialeudvalget mundtlige beretning. Udvalget har gennemført
diverse anskaffelser og reparationer gennem sæsonen, shuffleboardet er renoveret, og flere er blevet
instrueret i klargøring af banerne.
3.8: Økonomiudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Martin Høgh gennemgik. Der er
indkøbt og installeret nyt musikanlæg med god hjælp fra sponsorer og Tuborg-fonden. Udvalget
fungerer godt og opgaverne er godt fordelt.
4:
Regnskab:
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen og blev gennemgået af Martin Høgh. Der er
foretaget yderligere en hensættelse til sten. Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.
5:

Overordnede mål for næste sæson:
Bestyrelsen havde fremlagt følgende 4 mål for sæsonen
1: Elite: Nedsætte et ad hoc udvalg, der kan udarbejde et ide-katalog over tiltag, der kan give
gode sportslige resultater til holdene i HCC.
2: PR-udvalget: Implementere den nye linie i klubbens materiale.
3: Fortsat fokusere på juniorudvalget for at sikre udvikling af spillerne gennem kurser, tilskud
og aktiviteter, samt sikre, at vi har det fornødne antal trænere.
Målene blev vedtaget som fremlagt.

6:

Budget:
Martin Høgh havde fremlagt budgettet, der var delt op i regnskabsåret 2005 samt en kolonne
med 1. halvår for 2006, således at der er udarbejdet budget for hele sæsonen. Martin
gennemgik posterne og fremhævede bla. at indtægten under Curl’n Fun var sat mindre end for
sæsonen 2004/05, samt at der er afsat større post under PR-udvalget til den nye profil.
Budgettet blev vedtaget som fremlagt.

7:

Indkomne forslag:
Bestyrelsen fremsatte forslag om ændring af lovenes § 5.6.3. fra:
Der skal vælges mindst 2 og højst 4 menige medlemmer til alle stående udvalg
til
Der skal vælges mindst 2 menige medlemmer til alle stående udvalg.

Ændringen blev begrundet med, at flere udvalg består af mere end 4 medlemmer, og da vi har
brug for velfungerende udvalg og gerne tager imod al den hjælp, vi kan få fra medlemmerne,
vil vi ikke afspærre nogle fra at melde sig til et udvalg, og bryder derfor ofte klubben love.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Kasserer Martin Høgh blev genvalgt for en to-årig periode.
Malene Krause blev genvalgt for en to-årig periode.
Erik Kampf blev genvalgt for en to-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 Grethe Behrndtz genvalgt for 1 år.

10:

Valg til stående udvalg:
10.1: Trivselsudvalget: Susanne Frederiksen, Svend Frederiksen, Kim Brokholm, Marianne
Nielsen, Iben Larsen og Grethe Behrndtz blev genvalgt til udvalget. Herudover blev Kenneth
Jørgensen valgt til udvalget.
10.2: Turneringsudvalget: Gert Larsen, Oluf Olsen, Lars Vilandt og Henrik Jakobsen blev
genvalgt til udvalget.
10.3: Informationsudvalget: Claus Christiansen og Erik Jensen blev genvalgt til udvalget.
Herudover blev Jane Bidstrup og Dennis Hansen valgt til udvalget.
10.4: PR-udvalget: Lars Vilandt og Erik Jensen blev genvalgt til udvalget. Herudover blev Britta
Ziegler valgt 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, Henrik Jakobsen
og Jørgen Larsen blev genvalgt til udvalget.
10.8: Økonomiudvalget: Michael Harry, Tom Nielsen, Henrik Jakobsen og Jan Nebelong blev
genvalgt til udvalget.

11:
Eventuelt:
Oluf Olsen spurgte, hvorfor budgettet under Curl’n Fun både viste en stor nedgang i indtægt og
lønudgiften, idet det umiddelbart så ud som om den nedsatte aktivitet ikke gav noget økonomisk tab.
MH forklarede, at nedgangen i lønudgift hang sammen med et forventet tilskud fra kommunen til
banepleje.
Jane Bidstrup spurgte, om bestyrelsen havde noget nyt omkring OL for damer, hvortil BJ svarede, at
bestyrelsen ikke havde modtaget information herom. En beslutning omkring Danmarks deltagelse i OL
ligger hos Team Danmark/DOK.

Iben Larsen oplyste, at der vil blive arrangeret mix-EM i Andorra medio oktober, hvor vinderne fra DMmix i september udtages, dog for egen regning.
20. juni 2005/Lillian Frøhling

