Referat fra repræsentantskabsmøde i HG den 27-02-2019

Dagsorden
1.Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5, Fastlæggelse af kontingent til hovedafdelingen
6. Valg af formand, sekretær, revisor og revisorsuppleant (alle er villige til genvalg)
7. Udpegning til Herlufsholm Idrætscenter, et bestyrelsesmedlem og en suppleant
(pt Steen Petersen og Troels Heilmann er villige til genvalg)
8. Eventuelt
Til stede var atletik, badminton, floorball, fodbold, gymnastik, svømning, fritidsklubben og
Forretningsudvalget. Vi manglede orientering håndbold og vægtløftning
1. Valg af dirigent
Bent Lund blev valgt til dirigent og takkede for valget. Dirigenten konstaterede, at indkalden var
varslet i overensstemmelse med vedtægterne.
2. Beretning I beretningen kom formanden ind på følgende
1. Medlemmer og afdelinger
2. fritidsklubben
3. HG øvrige afdelinger
4. Herlufsholm idrætscenter
5. Restauranten
6, Svømmehal
7. Priser
Beretningen vil blive lagt på hjemmesiden
Der var følgende bemærkninger til beretningen:
Jens Erik, fodbold, roste det store arbejde hovedbestyrelsen og forretningsudvalget har gjort, men
fodbold har betalt en høj pris vedr. projekt Bold og Bevægelse. JE mener, at hovedafdelingen skal.
varetage alle HG’s medlemmer interesser og mente ikke, at det var sket, d
anlægget er frit tilgængeligt for alle og 24-7. Henrik H spurgte om man havde undersøgt andre
muligheder for, hvor anlægget kunne ligge
Flemming takkede for rosen og oplyste at de rejste spørgsmål vedr. Bold og Bevægelse var placeret
et forkert sted, da projektet tilhører Herlufsholm Idrætscenter. Omkring alternative placeringer:
Sjællandskes journalist har gentagne gange udøvet beklagelig fejlinformation, og det har præget
såvel læserbreve som debat. Lokale- og Anlægsfonden har klar præciseret, at dens medvirken
kræver placering på opvisningsbanen. Af avisen fremgik det, at Fonden var ligeglad med
placeringen. Det er den også, hvis den ikke skal yde økonomisk bidrag og give projektet det blå
stempel, Flemming havde pr. mail oplyst om de faktiske forhold, men journalisten har ikke
berigtiget eller svaret. Da de rejste spørgsmål vedrører idrætscenteret, henviste Flemming dem til
debat med formanden for idrætscenteret efter repræsentantskabsmødets afslutning. Hans Nikolajsen
ville gerne give en redegørelse på idrætscentres vegne senere.
Beretningen blev herefter godkent.
3. Regnskab
Regnskabet var sendt ud, så man har kunnet nå at se det igennem
Henrik H spurgte hvorfor man ikke har haft nogen afskrivninger

Flemming: Vores eneste anlægsaktiv er de to røde bygninger nærmest P-pladsen. De er bogført til
anskaffelsespris 280.000 kr., og hvis der endelig skulel ske en regulering, så må det snarere være en
opskrivning end i afskrivning. og med en værdi i regnskabet.
4.Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
5. Fastlæggelse af kontingent til hovedafdelingen
Kassereren foreslog uændret 14 kr. og det blev vedtaget.
6. valg
Alle på valg var villige til genvalg, men da der var modkandidater blev der kampvalg.
Jens Terp stillede op mod formand Flemming Jørgensen. Resultat: 7 stemmer til Jens Terp, 13 til
Flemming Jørgensen
Sekretær: Peter Hammer stillede op mod Hanne Mikkelsen. Resultat: 7 til Peter Hammer 13 til
Hanne Mikkelsen
Revisor: Henrik Hald stillede op mod revisor Ole Madsen. Resultat: 7 til Henrik Hald, 11 til Ole
Madsen 2 undlod at stemme
Revisorsuppleant: Bent Lund blev valgt.
7. Udpegning af et bestyrelsesmedlem og en suppleant til idrætscentret
Jens Terp stillede op mod bestyrelsesmedlem Steen Petersen. Resultat: Jens Terp 8 Steen Petersen
12
Henrik Hald stillede op mod suppleant Troels Heilmann: Resultat Henrik Hald 8, Troels Heilmann
10 en stemmeseddel var ugyldig og en stemmeberettiget var gået.
8. Eventuelt
Flemming J: det er meget uheldig og uvirkeligt med to fløje men det er tid at se fremad og vi må på
en eller anden måde se at komme i dialog. Vi skal have klinket skårene
Formanden takkede dirigenten og afsluttede generalforsamlingen
Hanne Mikkelsen

