Referat af Hvidovre Curling Clubs
ordinære Generalforsamling afholdt
tirsdag den 16. maj 2006
Tilstede var 7 bestyrelsesmedlemmer (den samlede bestyrelse), dirigent samt 11 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, hvor han takkede bestyrelsen for godt samarbejde. Der
er gennem sæsonen afholdt 9 bestyrelsesmøder, det først 26.6., hvor bestyrelsen blev konstitueret
med John Ziegler som næstformand.
En af sæsonens store opgaver har været at få ophævet kontrakterne mellem Kim Dupont som træner
og 3 af spillerne, hvilket desværre førte til eksklusion af Kim Dupont.
Træningstiderne var et problem at få koordineret, og BJ henstillede til, at holdene husker at melde
afbud.
Curl’n Fun har igen i år været en succes med mangle solgte baner.
Der er fortsat problemer med varmeanlægget i hallen, der i starten af sæsonen betød et meget koldt
klublokale og generelt problemer med at holde temperaturen.
Vi mangler fortsat en god løsning på rengøring af Curlers’ Lounge og forhandler derudover løbende
med Idrætscentret omkring rengøring af selve hallen.
Der var god fokus på curling under OL, hvor DIF’s pressemøde lå hos os, ligesom vi havde mange
besøg under Åbent Hus.
Derudover var beretningen bygget op om de overordnede mål, der var vedtaget på sidste års
generalforsamling:
1: Nedsætte et eliteudvalg: Bestyrelsen havde nedsat et udvalg, der afholdt møder og efterfølgende
forsøgte at indkalde alle elitespillere til et møde, desværre uden held. Bestyrelsen har sat som forslag,
at udvalget gøres permanent og håber derved at få involveret flere spillere i arbejdet.
2: Implementere den nye linie i klubbens materiale: Nyt logo mv. er nu fuldt implementeret i foldere,
klubblad, hjemmeside osv.
3: Fortsat fokusere på juniorudvalget for at sikre udvikling af spillerne samt sikre, at vi har det
fornødne antal trænere: Juniorudvalget har afviklet mange aktiviteter, men det er et problem at skaffe
trænere nok til alle spillere/hold.
BJ afsluttede med at nævnte Årets Sportspræstation, der var gået til Team Lene Nielsen for bronze
ved junior-VM, samt Årets Medlem, der var tildelt Britta Ziegler, herefter takkede han bestyrelsen for
en god sæson og udvalgene for en god indsats.

Der var en kommentarer til bemærkningen omkring eliteudvalget og den kritik der har været til
udvalget, der var dog enighed om at drøfte dette under punktet for udvalget.
Beretningen blev herefter godkendt uden yderligere kommentarer.
3:
Beretning fra stående udvalg:
3.1: Trivselsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, som John Ziegler gennemgik, han
nævnte de arrangementer udvalget har fået gennemført, ligesom der har været klubaftener, besøg af
gæstehold fra udlandet og Åbent Hus under OL med ca. 270 besøgende.
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 stævner, bla.
interne turneringer som Hvidovre Cup med deltagelse af 24 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. Der
er kun udgivet 2 blade over sæsonen, og udvalgets sammensætning gør ikke, at udvalget alene kan
bidrage med alle artikler. Udvalget er derfor afhængig af indlæg fra medlemmerne, dersom bladet skal
bestå. Gert Larsen påpegede, at HCC’s klubblad er det eneste blad, der dækker curling i Danmark, og
det bliver godt modtaget af såvel medlemmer som de øvrige klubber. Der var enighed om, at det vil
være trist, hvis bladet ikke kan fortsætte.
3.4: PR-udvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Lillian Frøhling gennemgik. Klubbens
nye logo og linie er nu fuldt implementeret, og udvalget kan således fokusere på PR-arbejdet i den
kommende sæson.
3.5: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, hvoraf Jytte Berg
fremhævede et par punkter, bla. det store arbejde i forbindelse med Åbent Hus, hvor der har været
mange deltagere på de efterfølgende prøvetimer. Der har igen i år været afholdt kursus for
idrætslærere, hvor det primært har været gymnasielærere, der efterfølgende har været på besøg i
klubben med deres elever. Der er stadig stor efterspørgsel til Curl’n Fun.
3.6: Juniorudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, der blev gennemgået af Malene Krause,
der beklagede, at udvalget var blevet reduceret inde i sæsonen, men at udvalget trods dette havde
formået at gennemføre alle aktiviteter.
3.7: Bo Jensen fremlagde is- og materialeudvalget mundtlige beretning. Udvalget har fået indkøbt nye
koste til Curl’n Fun, shuffleboard’et er færdig-renoveret. Udvalget vil foretage oprydning bag
scoretavlerne, bla. opsætning af kamera på bane 4. Vi har 4 deltagere med på ice-maker kursus i
Füssen. Der arbejdes fortsat med væggende i hallen for at løse problemet omkring ventilation. Gert
Larsen opfordrede til at sætte en liste op ved bane 1, så der ikke drysser støv mv. på banen, når folk
går forbi.
3.8: Økonomiudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Martin Høgh gennemgik. Der er
blevet gentegnet et par reklamer og udvalget er naturligvis modtagelige for ideer.
3.9: Eliteudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Lillian Frøhling gennemgik. Der var
blevet peget på nogle medlemmer til det midlertidige udvalg, der var fremkommet med en række
forslag, der dog overordnet gik på at have en sportschef i klubben. Gert Larsen opfordrede til, at
udvalget arbejder sammen med forbundets eliteudvalg, mens Bo Jensen understregede, at arbejdet er
forskelligt fra klub til forbund, men at der naturligvis bør være en linie og en kontakt.

4:
Regnskab:
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen og blev gennemgået af Martin Høgh. Der er et
underskud for året på kr. 11.384, der dels skyldes færre indtægter (bla. færre indtægter for Curl’n Fun
pga. mangel på instruktører), dels at der har været et par tungere udgiftsposter på nogle af udvalgene
(bla. PR-udvalget). Regnskabet blev godkendt uden spørgsmål.
5:

Overordnede mål for næste sæson:
Bestyrelsen havde fremlagt følgende et enkelt mål for sæsonen:
1: Bestyrelsen vil udarbejde en visionsplan med langsigtede mål, der skal indeholde de højst
prioriterede områder (som elite- og juniorarbejde).
Bestyrelsen har valgt at fokusere på en overordnet vision, hvor der kan arbejdes målrettet mod
nogle langsigtede mål, fremfor at fremlægge nogle kortsigtede mål. Det blev understreget, at
visionen skal indarbejdes i den eksisterende klubhåndbog, og at visionerne skal være et
middel til at skabe interesse for sporten og fremme klubbens vækst, ligesom bestyrelsen skal
huske klubbens overordnede mål som anført i lovene.
Målet blev vedtaget.

6:

Budget:
Martin Høgh havde fremlagt budgettet, der var delt op i regnskabsåret 2006 samt en kolonne
med 1. halvår for 2007, således at der er udarbejdet budget for hele sæsonen. For sæsonen
udviser budgettet et overskud på kr. 26.500.
Der var et ønske om at lave en hensættelse til klubbens 40-års jubilæum i år 2010, det blev
vedtaget, at bestyrelsen kommer med et forslag om dette.
Budgettet blev herefter vedtaget som fremlagt.

7:

Indkomne forslag:
Der var indkommet forslag om at gøre Curlers’ Lounge røgfri. Da rygepolitikken i Hvidovre
Kommune er, at offentlige lokaler skal være røgfri, har bestyrelsen egenhændigt besluttet at
følge forslaget samt henstille til hallens personale, at de sikre at mellemgangen ikke benyttes
som rygerum.
Bestyrelsen fremsatte forslag om gøre Eliteudvalget permanent, således at lovenes § 5.6.3.
tilføjes punkt 5.6.3.9. Eliteudvalg. Der var et ønske om, at udvalgets arbejde blev præciseret,
hvortil bestyrelsen svarede, at udvalget skal arbejde med at udvikle og strukturere elitearbejdet,
udvalget vil få deltagelse af mindst et bestyrelsesmedlem. Omkring økonomi blev det
præciseret, at udvalget bør udarbejde et budget, der skal godkendes af bestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Bo Jensen – blev genvalgt for en to-årig periode som formand
Lillian Frøhling – blev genvalgt for en to-årig periode som sekretær
John Ziegler blev genvalgt for en to-årig periode
Brian Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen for en to-årig periode efter Jytte Berg.
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, Marianne Nielsen, Iben
Larsen, Grete Behrndtz, Britta Ziegler og Jørgen Larsen blev genvalgt til udvalget.
10.2: Turneringsudvalget: Gert Larsen, Oluf Olsen og Lars Vilandt blev genvalgt til udvalget.
10.3: Informationsudvalget: Claus Christiansen, Jane Bidstrup, Dennis Hansen og Erik Jensen
blev genvalgt til udvalget.
10.4: PR-udvalget: Lars Vilandt, Erik Jensen og Britta Ziegler blev genvalgt til udvalget.
10.5: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget: Ivan Frederiksen, Wagn Hørmark og Kenneth
Jørgensen blev genvalgt til udvalget ligesom Jytte Berg blev valgt ind i udvalget.
10.6. Juniorudvalget: Gitte Larsen, Lone Harry og Carsten Blom blev genvalgt til udvalget
ligesom Jytte Berg blev valgt ind i udvalget.
10.7: Is- & materialeudvalget: Lars Vilandt, Ulrik Schmidt, 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:
Gert Larsen spurgte omkring indberetning af medlemstallet, idet indberetning til DIF og DCuF bør ske
efter antal stemmeberettigede medlemmer. I HCC er ethvert medlem stemmeberettiget, både aktive
og støttemedlemmer, og vi vil derfor indberette efter dette tal fremover.
John Ziegler sagde tak fra Britta Ziegler for valget til Årets Medlem.
John Ziegler inviterede til Åbent Hus på sin 65 års fødselsdag den 12.8. kl. 12:00 i Curlers’ Lounge.
Gert Larsen forklarede, at turneringskalenderen for den kommende sæson er forsinket, da der
arbejdes på en ny struktur, bla. hvor udvalget forsøger at få flere hold til at deltage i DM.
Mødet sluttede af med stor tak til Jytte Berg for sit mange-årige arbejde i bestyrelsen.
26. maj 2005/Lillian Frøhling

