
Generalforsamling 

i HIF Hovedafdeling og Svømmeafdeling den 30. januar 2020 

Fremmødte: Karen, Majbritt, Kerstin, Anja, Tove, Sanne, Rikke, Matilde, Lærke, Kamilla Marie,  

Hovedafdelingen: 

1. Valg af dirigent: 

2. Årsberetning v. Majbritt 

a. Intet nyt. Svømmeklubben har alle arrangementer, derfor foreslår vi at hovedafdelingen nedlægges. Tak for godt 

samarbejd. 

3. Regnskab v. Karen 

a. Få udgifter. De resterende 840,- overgår til svømmeafdelingen 

4. Indkomne forslag: 

a. Nedlæggelse af hovedkassen 

i. Vedtaget! 

ii. Herefter går arbejdet i gang med at skrive nye vedtægter, som skal godkendes på en ekstraordinært 

generalforsamling 

5. Valg udgår pga. Vedtagelsen af nedlæggelsen. De siddende medlemmer, bliver til ændringerne er endeligt vedtaget på den 

ekstraordinære generalforsamling. 

Svømmeafdelingen: 

1. Valg af dirigent: Tove 

2. Årsberetning v. Sanne 

a. Sidste sæson sluttede, som den var startet med lukkede tirsdagshold 

b. Der blev afholdt sæsonafslutning med medaljer og kage. 

c. Vi fik lidt for at gå med brochurer for Venstre. 

d. Uddeling af klubblad gik næsten problemfrit. 

e. Den nye sæson er der hold både tirsdag og torsdag. 

f. Vi prøver til med junior på lang bane om tirsdagen de næste sæsoner. 

g. Der er kun svømning i det lille bassin i 2. runde fra 16.30-17 både tirsdag og torsdag 

h. Der er ikke helt fyldte hold, men svømning i den lave ende er godt fyldt op. 

i. Vi har det nødvendig antal trænere 

j. Jule afslutning gik fint med Lucia optog og frisvømning. 

6. Regnskab v. Anja 

a. Færre sponsorer 

b. Flere kontingenter 

c. Går nogenlunde op 

d. Kursusudgifterne lavere i 2019 

e. Fik 10.000 til svømmeudstyr fra RKSK 

f. 1200 kroner underskud – okay i betragtning af de fravalg af opgaver. 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

a. Afgående: Anja, Kerstin, Signe (genopstiller) 

b. På valg: Signe, Rikke, Simone, Mette, Kerstin (supp.) 

c. Alle blev valgt ind. 

d. Siddende: Sanne (2021), Tove (2021), Martin (supp. For Jennifer 2021), Monika (2021) 

8. Valg af revisorer: 

a. Afgående: Leo Rønn (genopstiller og er genvalgt) 

b. På valg:  Leo og Anja  

c. Begge blev valgt ind. 

9. Eventuelt: 

a. Møde ang. ny foreningsportal i RKSK – den nye kasserer skal inviteres 


