
 

 

Referat til generalforsamling  
Onsdag, den 21. februar kl. 19:00 

 

 

1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen forslår Kurt Jakobsen - godkendt 

2. Bestyrelsens beretning 

Formand Jan Mortensen beretter: 

• Fodbold ungdom har haft rigtig mange hold. 

 Senior – 2017 jubel år for herre. (20-30 stk. Til hver træning)  

Damerne er slået sammen med Ribe holdet. 

• E-sport har en rigtig god udvikling, som har været positivt omtalt på tv-syd. 

• Håndbold- 3 seniorhold, samt rigtig mange børnehold. Et udvalg med 20% stigning af 

udvalgsmedlemmer. 

• Gymnastik- har flere nye tiltag. Bl.a. smarttræning, yogahold, og hermed opnåelse af 

flere medlemmer. 

• Svømning – rigtig god sæson 

• Motion vinterhalvåret er fyldt godt op, meget positiv, og en rigtig god tilgang om 

vinteren. 

• Squash – en del flere nye medlemmer.  

• Minisport – vigtig for vores idrætsforening. – (de små kan afprøve forskellige 

idrætsgrene) 

• Idræt om dagen, linedanse og kroket en vigtig del af vores ældre idræt. 

• Præmiespil og jernindsamlingen en vigtig del af vores forening. 

• Banko- har opnået et rigtig flot resultat i år 2017. 

• Badminton – motionsbadminton, som rigtig mange benytter sig af. 

 

Sponsorarrangementet med Mikkel Kessler, var en rigtig vellykket aften. Vi har et rigtig godt 

samarbejde med Henrik Mortensen- Hallen. Årets HIF blev Lars Rettig. Multibane fik et 

tilsagn om 600.000 kr.  

2018 byder på, multibane, der er kommet nye ideer til uge 24 



 

 

3. Fremlæggelse af foreningens regnskab  

Er hermed godkendt. 

4. Fremlæggelse af foreningens budget til godkendelse 

Er hermed godkendt 

5. Indkomne forslag 

Ingen er modtaget. 

6. Fastlæggelse af kontingent for medlemmer 

Ingen reguleringer.   

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter til foreningens 

bestyrelse. 

 

Følgende personer er valgt ind for en 2-årige periode; 

• Søren Andreasen (modtager genvalg) 

• Per Madsen (modtager genvalg) 

• Karina Kjærgaard (modtager genvalg) 

 

 

8. Valg af Revisor – Revisorcentret Ribe 

9. Eventuelt  

2018 byder på, multibane, og der tales for at vi arbejder videre omkring multibanen i 2018 

uge 24, nye ideer. Yderligere udvikling i HIF. 

 

Der er på generalforsamlingen flertallet forslag for at arbejde videre med multibanen, og 

samtidig sikre os at alle idrætsgrene er enige herom. 

 


