Referat af Hvidovre Curling Clubs
ordinære Generalforsamling afholdt
torsdag d. 28. maj 2009
Tilstede var den samlede bestyrelse, dirigent samt 10 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 det havde været en rigtig god
sæson for HCC, både sportsligt og socialt.
Over sæsonen blev senior+ søsat, hvilket har fået nogle tidligere medlemmer på isen, men også
betydet 5 nye medlemmer, så det er bestemt et projekt, der skal arbejdes videre med.
Curl’n Fun har igen været en succes med over 300 solgte baner.
I løbet af sæsonen var Fødevarestyrelsen igen på besøg og gav os en stor smiley.
Sportsligt har sæsonen betydet junior-guld til Team Rasmus Stjerne og Team Mette de Neergaard,
VM guld til Team Rasmus Stjerne – og naturligvis blev belønnet med titlen som årets
sportspræstation, DM til Team Ulrik Schmidt og kvalificerede sig med en 7. plads ved VM til OL 2010.
Titlen som årets medlem gik til Trivselsudvalget, der med stor succes har stået for mange
arrangementer.
Bestyrelsen har i sit arbejde især haft fokus på de overordnede mål, der blev vedtaget på sidste års
generalforsamling, nemlig fokus på at styrke egene turneringer, hvilket desværre ikke var lykkedes,
idet det var for stor en opgave og økonomisk meget tungt at få Danish Open med på World Curling
Touren, og Danish Junior Open led endnu en gang af for få tilmeldinger.
Videre var der fokus på information med etablering af ny hjemmeside, hvilket er oprettet, men det er
dog ikke lykkedes at få medlemmerne til at gå ind og selv hjælpe med at opdatere. Bestyrelsen
planlægger små introduktionskurser til dette.
Bo takkede Jytte, der har stået for den ugentlige rengøring af Curlers Lounge og sluttede af med at
takke bestyrelsen for støtte gennem sæsonen.
Martin Høgh understregede, at det ikke var Bos ansvar alene, at målene ikke var opfyldt – men den
samlede bestyrelse. Beretningen blev herefter godkendt uden kommentarer.
3:
Beretning fra stående udvalg:
3.1: Erik Kampf havde fremlagt trivselsudvalgets skriftlige beretning, der fortalte om de arrangementer,
der var afviklet over sæsonen, alle med stor succes. Udvalget takkede de, der har hjulpet med at
passe baren, udvalget løfter en stor arbejdsbyrde, men kan ved fremmødet se, at indsatsen bliver
værdsat.

3.2: Bo Jensen fremlagde sin mundtlige beretning for turneringsudvalget, hvor han omtalte de
forskellige turneringer og aktiviteter, der har været afholdt i løbet af sæsonen, samt takkede alle de,
der har hjulpet med at få turneringer afviklet.
3.3: Lillian Frøhling fremlagde infomationsudvalget mundtlige beretning, som hun beklagede var
meget kort, idet udvalgets arbejde har været fokuseret på at få frembragt en ny hjemmeside, men
derudover har der været meget lidt aktivitet. Gert Larsen foreslog, at der blev lagt en vejledning på
hjemmesiden, hvordan man opretter sig som bruger og lægger artikler på.
3.4: Bo Jensen fremlagde sin mundtlige beretning for Uddannelses- & rekrutteringsudvalget, hvor den
største opgave er at booke og afvikle Curl’n Fun, heraf er der igen solgt mere end 300 baner.
Derudover har der været 20 baner med skolecurling, kursus for nye medlemmer ved Wagn og Ivan,
prøvetimer med mange interesserede over sæsonen samt ’pensionist-curling’, der er kommet godt fra
start med 8 faste medlemmer.
3.5: Ole de Neergaard havde omdelt en skriftlig beretning for juniorudvalget, der fortalte, at der er
lavet infobrev til alle juniorerne, der er afviklet klubmesterskab, curlingkort, bøllehat, halloween og
forældredag, mens juniortræf var blevet aflyst pga for få tilmeldinger. Derudover har der været
deltagelse i DM, NM og ikke mindst VM, hvor Team Mette de Neergaard fik en 8. plads, mens Team
Rasmus Stjerne sikrede Danmark (og HCC) det første VM-guld ved en junior-VM. Endelig har der
været deltagelse af nogle individuelle spillere på de 2 hold, der deltog ved ungdos-OL.
3.6: Bo Jensen fremlagde sin mundtlige beretning for is- og materialeudvalget, der udover klargøring
af isen til såvel den daglige træning som til turneringer og stævner har stået for løbende vedligehold.
Herudover har der været et par reparationer af vandtanken og klubbens ice-master. Der er opsat
udstyr til tidstagning, og der er et par andre projekter, som bestyrelsen vil arbejde videre med.
Bo takkede de mange, der havde hjulpet med is og øvrige ting gennem sæsonen.
Gert Larsen spurgte, om der var planer om at indkøbe håndtag, der kan måle hogline violations,
bestyrelsen har drøftet dette og fået tilbud hjem, men er betænkelige i forhold til curl’n fun, da det er
samme sten, der skal benyttes hele tiden.
Gert Larsen spurgte videre til at færdiggøre udstyret på bane 4, hvilket bestyrelsen også arbejder
videre med.
3.8: Martin Høgh fremlagde sin mundtlige beretning for økonomiudvalget, hvor han kunne fortælle at
de seneste annoncer er kommet på plads, men uden den store aktivitet i udvalget, hvilket dog
forhåbentlig bliver bedre næste sæson, der er OL-sæson.
3.9: Oluf Olsen fremlagde sin mundtlige beretning for eliteudvalget, hvor han kunne fortælle, at
udvalget havde fungeret godt med det nye koncept, hvor udvalget består af 2 bestyrelsesmedlemmer,
Oluf og Brian Nielsen, sammen med en repræsentant fra hvert af holdene (Gert fra Rasmus Stjernes
hold, Johnny fra Ulrik Schmidts hold og Lasse fra Lene Nielsens Hold). Der var afholdt 4 møder og
været en del gode tiltag. Udvalget arbejder med at udvikle HCC til elitecenter for Danmark, således at
vi har det bedst mulige udstyr for at tiltrække de danske elitespillere. Udvalget håber at have alle nye
tiltag omkring udstyr på plads fra næste sæson.
4:
Regnskab:
Regnskabet var udsendt sammen med indkaldelsen og blev gennemgået af Martin Høgh. Der er et
overskud for året på kr. 27.684.
Regnskabet blev godkendt uden kommentarer.

5:
Overordnede mål for næste sæson:
Bestyrelsen havde fremlagt følgende mål for sæsonen:
1. Fokus på at styrke motionsarbejdet og opnå bedre udnyttelse af træningstiderne
2. Forkus på information via hjemmesiden
3. Udnytte OL som PR for at få flere medlemmer
Bo Jensen kommenterede de 3 mål.
Der var et spørgsmål om vi har et mål for antal medlemmer, hvortil Bo svarede, at medlemstallet ligger
stabilt, men der er plads til en stigning på 25% for optimal udnyttelse af træningstiden. I forbindelse
med OL vil bestyrelsen beslutte, hvilke tiltag der skal gøres for at tiltrække og fastholde nye
medlemmer.
Der var et forslag om at lave fællestræning for begyndere, da det sværeste ved at være ny i klubben
er, at man mangler et hold at spille på.
De 3 mål blev herefter vedtaget uden ændringer.
6:
Budget:
Martin Høgh havde fremlagt budgettet, der var delt op i regnskabsåret 2009 samt en kolonne med 1.
halvår for 2009, således at der er udarbejdet budget for hele sæsonen. Budgettet for kalenderåret
2009 går i 0.
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.
Carsten Blom blev genvalgt for en 2-årig periode.
Oluf Olsen ønskede ikke genvalg, Walter Hørmark blev valgt til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Lillian Frøhling ønskede at træde ud af bestyrelsen, Lene Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen som ny
sekretær for en 1-årig periode.

De 2 suppleanter Jane Bidstrup og Gitte Larsen – blev genvalgt for 1 år.
9:
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Revisor Johnny Frederiksen blev genvalgt for et år.
Oluf Olsen blev valgt som ny revisorsuppleant for 1 år.
10:
Valg til stående udvalg:
10.1: Trivselsudvalget: Susanne Frederiksen, Marianne Nielsen, Iben Larsen, Erik Kampf og Ulla
Jensen blev genvalgt til udvalget.
10.2: Turneringsudvalget: Gert Larsen, Oluf Olsen og Anders Magnussen blev valgt til udvalget.
10.3: Informationsudvalget: Erik Jensen og Michael Harry blev valgt til udvalget.

10.4: Uddannelses- & rekrutteringsudvalget: Ivan Frederiksen, Wagn Hørmark, og Jytte Berg blev
genvalgt til udvalget.
10.5. Juniorudvalget: Jytte Berg, og Allan Holm Petersen blev genvalgt til udvalget.
10.6: Is- & materialeudvalget: Jørgen Larsen og Anders Magnussen blev valgt til udvalget.
10.7: Økonomiudvalget: Michael Harry og Tom Nielsen blev genvalgt til udvalget.
10.8. Eliteudvalget: Der sker ikke valg til dette udvalg, idet bestyrelsen vælger to personer til dette
udvalg, der suppleres med en person fra hvert af de hold (vælges af holdene), der udtages til
elitetruppen.
11:
Eventuelt:
Under eventuelt takkede Gert Larsen på vegne af Dansk Curling Forbund for hjælp til afvikling af
arrangementer under forbundet, der havde stor ros til klubbens medlemmer og bestyrelse.
Oluf Olsen spurgte til prisen pr kuvert til sæsonafslutningsfesten, idet menuen ikke stod i forhold til
kvaliteten af den menu, der blev serveret. Udvalget er klar over problemet og vil drøfte det med
restauratøren ved lejlighed.
Michael Harry spurgte til begrebet ”totalcurling”, som han havde set omtalt i Idrætsliv, Bo kunne
forklare, at det er et begreb, der er udviklet – og bruges – i Ålborg og Frederikshavn, hvor det er
lettere at forstå reglerne ligesom der scores points undervejs i en ende.
Lene Nielsen foreslog, at træningstiden flyttes ½ time fra 17 til 17.30, da isen ofte ikke er klar til
træningstidens start. Oluf Olsen nævnte, at der skal være en pr elitehold, der kan klargøre isen – men
at det bestemt er et problem, der bør drøftes nærmere i bestyrelsen.
Herefter sluttede bestyrelsesmødet med at Bo Jensen overrakte gaver til Oluf Olsen og Lillian Frøhling
for deres virke i bestyrelsen.
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