Referat af Hvidovre Curling Clubs
ordinære Generalforsamling afholdt
mandag d. 14. maj 2007
Tilstede var 7 bestyrelsesmedlemmer (den samlede bestyrelse), dirigent samt 15 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 fortalte, at bestyrelsen har afholdt 8
bestyrelsesmøder. Der har i løbet af året været en sag med det tidligere Team Dupont, der endte med
et forlig, således at holdets midler blev delt i 6 lige portioner.
Pr. 1. januar blev amterne nedlagt, og vi fik i den forbindelse brev om, at det udstyr, vi havde fået via
amtet blev overdraget til låntager, dvs vi får overdraget 2 sæt sten.
Vi arbejder på at sælge 4 sæt af vore gamle sten til de nye klubber gennem DCuF, ligesom vi har fået
tilbud på vores gamle ice-king. Et krav omkring salget er, at indtægten bliver øremærket.
Der er solgt 314 baner Curl’n Fun, hvilket er mere end forventet. Bo takkede Jytte for hendes store
indsats omkring booking, ligesom han takkede instruktører og personalet i baren for at hjælpe til med
arbejdet. Fra den nye sæson er prisen steget til kr 1.800 pr bane.
Bestyrelsen har afholdt møde med DCuF’s nye breddekonsulent, Jane, der bla vil forsøge at afvikle en
skoleturnering samt gennemfører ældreprojekt (i første omgang i Esbjerg) og trænerkursus.
Vi arbejder på at sætte Curlers’ Lounge lidt i stand, gulvet er blevet ordnet og vi håber at få kontakt til
en maler, der kan male rummet inden sæsonstart.
Det overordnede mål, der blev vedtaget på sidste generalforsamling, var, at bestyrelsen ville
udarbejde en visonsplan. Dette er sket, og klubbens udvalg skal herefter komme med input, hvilket vi
vil arbejde på sker i starten af sæsonen, således at den samlede visionsplan kan blive fremlagt.
Klubben har igen opnået flotte sportslige resultater, samlet 5 guld-, 5 sølv- og 5 bronzemedaljer ved
DM.
Pelle blev valgt til årets medlem.
Bo sluttede sin beretning af med at takke John for hans mangeårige indsats i baren, samt tak til Erik
og Malene, der nu træder ud af bestyrelsen.
Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
3:
Beretning fra stående udvalg:
3.1: Trivselsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, som John Ziegler gennemgik. Gert
Larsen rettede en tak til John for hans indsats i udvalget, særligt i baren.
3.2: Turneringsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, som Bo Jensen gennegik, hvor han
omtalte de forskellige turneringer og aktiviteter, der har været afholdt i løbet af sæsonen.

3.3: Lillian Frøhling fremlagde infomationsudvalget mundtlige beretning, hvor hun bemærkede, at der i
løbet af sæsonen kun var udgivet 2 blade og at vi måske skal gå nye veje for at informere, feks et blad
ved sæsonstart og derefter løbende information via hjemmesiden. Der kom flere tilkendegivelser om,
at bladet ønskes bibeholdt.
3.4: Lillian Frøhling fremlagde PR-udvalgets mundtlige beretning. Udvalget har fået klaret flere
opgaver, men har ikke været så synlige i pressen, hvilket udvalget regner med at forbedre næste
sæson.
3.5: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, hvoraf Bo Jensen
fremhævede problemet omkring at rekruttere instruktører til Curl’n Fun. Der blev talt om at arbejde
sammen med forbundet om deres skoleturnering, så vi kan lave forældredag sammen med slutspillet
for en sådan turnering. Åben Hus ved sæsonstart blev foreslået, men det er svært, når det stadig er
sommervejr og der ikke er omtale af sporten i form af EM/VM.
3.6: Juniorudvalget havde fremlagt deres skriftlige beretning, der blev gennemgået af Malene Krause,
der fremhævede Danish Junior Open, som var blevet afviklet med stor succes, og som udvalget
håbede kunne gøres større næste sæson.
3.7: Bo Jensen fremlagde is- og materialeudvalget mundtlige beretning. Her bliver løbende
vedligeholdt og indkøbt nødvendigt udstyr.
3.8: Økonomiudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Martin Høgh gennemgik. Der er
blevet gentegnet et par reklamer samt indgået en større 3-årig kontrakt.
3.9: Eliteudvalget havde omdelt deres skriftlige beretning, som Brian Nielsen gennemgik. Udvalget er
kommet godt fra start og har fået udarbejdet et godt eliteprogram. Udvalget vil i første omgang selv
varetage opgaverne, som ellers skulle tilfalde en sportschef.
4:
Regnskab:
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen og blev gennemgået af Martin Høgh. Der er et
underskud for året på kr. 58.028, hvilket primært skyldes højere lønninger. Regnskabet blev godkendt
uden spørgsmål.
5:

Overordnede mål for næste sæson:
Bestyrelsen havde fremlagt følgende mål for sæsonen:
1. Fokus på trivselsarbejdet i klubben, så HCC fortsat er en klub med en god social
atmosfære
2. Udvikling af juniorarbejdet gennem kurser, turneringer, aktiviteter samt det nødvendige
antal trænere
3. Styrke eliteholdene gennem tilskud, samt støtte til træning og fokus på holdenes træningsog sæsonplaner.
Målene blev vedtaget uden ændringer.

6:

Budget:
Martin Høgh havde fremlagt budgettet, der var delt op i regnskabsåret 2007 samt en kolonne
med 1. halvår for 2008, således at der er udarbejdet budget for hele sæsonen. For sæsonen
udviser budgettet et overskud på kr. 1.000.
Budgettet blev vedtaget som fremlagt.

7:

Indkomne forslag:
Der var ikke kommet nogen forslag.

8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Martin Høgh – blev genvalgt for en to-årig periode som kasserer
Malene Krause ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen havde foreslået Oluf Olsen, der blev valgt
for en to-årig periode.
Erik Kampf ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen havde foreslået Inge Jørgensen, der blev valgt
for en to-årig periode.
De 2 suppleanter Jane Bidstrup og Gitte Larsen – blev genvalgt for 1 år.

9:

Valg af revisor og revisorsuppleant:
Da tidligere revisor Oluf Olsen blev valgt ind i bestyrelsen, skulle der vælges ny revisor.
Bestyrelsen havde foreslået Johnny Frederiksen, der blev valgt for en 1-årig periode.
Revisorsuppleant Grethe Behrndtz genvalgt for 1 år.

10:

Valg til stående udvalg:
10.1: Trivselsudvalget: Susanne Frederiksen, Marianne Nielsen og Jørgen Larsen blev
genvalgt til udvalget. Herudover blev Erik Kampf valg.
10.2: Turneringsudvalget: Gert Larsen blev genvalgt til udvalget. Herudover blev Carsten Blom
og Kenneth Hertsdahl valgt ind i udvalget.
10.3: Informationsudvalget: Claus Christiansen, Jane Bidstrup og Erik Jensen blev genvalgt til
udvalget.
10.4: PR-udvalget: Lars Vilandt og Erik Jensen blev genvalgt til udvalget. Herudover blev
Maria Poulsen valgt ind i udvalget.
10.5: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget: Ivan Frederiksen, Wagn Hørmark, Kenneth
Jørgensen og Jytte Berg blev genvalgt til udvalget. Herudover blev Jørgen Larsen valgt ind.
10.6. Juniorudvalget: Jytte Berg og Carsten Blom. Herudover blev Wagn Hørmark og Ole de
Neergaard valgt ind i udvalget.
10.7: Is- & materialeudvalget: Jørgen Larsen blev genvalgt til udvalget. Herudover blev Patrick
Blom valgt ind i udvalget.
10.8: Økonomiudvalget: Michael Harry, Tom Nielsen og Jan Nebelong blev genvalgt til
udvalget.
10.9. Eliteudvalget: Maria Poulsen, Joel Ostrowski, Johnny Frederiksen og Ivan Frederiksen
blev genvalgt til udvalget.

11:
Eventuelt:
Under eventuelt blev der sagt tak til Oluf Olsen og Michael Harry for deres indsats for sporten som
kommentatorer ved Eurosport.
Videre sagde Bo tak til Malene Krause og Erik Kampf for deres arbejde i bestyrelsen, ligesom der blev
overrakt gave til Jytte Berg i anledning af hendes snarlige 70-års fødselsdag.

18. maj 2006/Lillian Frøhling

