HJØRRING GARNISONS
IDRÆTSFORENING

HGI ARSENALVEJ 55, HJØRRING TLF. 72 81 35 65
Hjørring den 08. marts 2018

Til

Medlemmer af HGI

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening
(HGI) 27. februar 2018.
1. MØDEDELTAGERE.
10 medlemmer havde valgt at deltage i Generalforsamlingen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
•
Bestyrelsen ønsker vedtægtsændring fra:
§ 8. BESTYRELSE.
Foreningens daglige ledelse varetages af en
bestyrelse, der består af
1 formand.
4 bestyrelsesmedlemmer.
• Til:
§ 8. BESTYRELSE.
Foreningen tegnes af formand og kasserer.
Foreningens daglige ledelse varetages af en
bestyrelse, der består af
1 formand.
4 bestyrelsesmedlemmer.

5.

Valg af:
a.

Formand
På valg:

Barkan S. Christensen (modtager genvalg)

b.

Bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Morten K. Pedersen (modtager genvalg)
Jens Peter Sandemand (modtager genvalg)
Suppleanter
På valg:

c.

Jan Ulrick (modtager genvalg)
Merete Larsen (modtager genvalg)

Revisor
På valg:

Tom Winther (modtager genvalg)

Suppleant
På valg:

Mikkel Vorre Holst (modtager nyvalg)

6.

Fastsættelse af kontingent.

7.

Eventuelt.

Emne:
Bem.:
Aktion
1. Valg af dirigent Susie K. Tordrup blev valgt til dirigent og kunne konstatere at
generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
2. Bestyrelsens Formandens beretning:
Beretning
Udgang 2017 var der 202 medlemmer (hvor af de 16 er
ekstraordinære). Sidste år, var vi 189 medlemmer, hvoraf 22
var ekstraordinære, så vi vundet lidt ind blandt egne række.
FRS har meldt en del nye medlemmer ind, da vi havde lovet
at give tilskud til en indendørsfodboldturnering, hvor FRS
deltog med to hold. Der er lagt et indslag ud på FB gruppen.
Vores internetbaserede hjemmeside fungerer godt nu på
andet år.
HGI spinding har udvalgsrepræsentant Brian Fisker trukket
sig, grundet han forlader forsvaret, heldigvis har Morten
Skallerup Jensen lovet at tage over. Der er dog kun spinning
en gang om ugen nu.
DMI har 100 års jubilæum i år og hele året afholder man
jubilæumsstævner i de forskellige sportsgrene. 12. til 13.
september er det fodboldsstævne, hvor vi er medarrangører,
sammen med vor nabo garnisoners idrætsforeninger.
Sidste år arrangerede handelsstandsforeningen og Hjørring
kommune en stafet her i Hjørring. Det var et arrangement,
der havde stor tilslutning. HGI er blevet spurgt om man vil
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støtte de medlemmer, som deltager, økonomisk. Noget
bestyrelsen ser positivt på.
Sidste tiltag, som HGI arbejder med, at udendørs Crossfit her
på kasernen. Konceptet er ikke helt på plads, men det vil
snart blive udmeldt, såfremt vi kan få økonomien til at holde.
Udvalgsformændenes beretning:
Skydning

Aktiviteten er stadig på ”stand by” henset til vi ikke må
opbevare våben på Hjørring kaserne, men p.t. arbejdes der
på en løsning, hvor vi kan opbevare våben på Flådestation
Frederikshavn.

Flugtskydning

Næstformand Flemming Th. Pedersen deltog i dette års DMI
flugtskydningsarrangement, som blev afholdt på Orenbjerg
Flugtskydningsbane. Flemming blev DMI mester i
mesterrækken, samt guld for hold i mesterrækken, sammen
med skytter fra Flyvestation Aalborg.

Golf

HGI har deltaget i Kollega Golf, samt DMI golfstævne.

Akupunktur

HGI har i 2017 stadig haft et brugerbetalt akupunkturtilbud.

HGI LØB

HGI LØB har ikke haft nævneværdig aktivitet i 2017, hvilket
skyldes manglende medlemsopbakning.
Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse.
Årets resultat er et overskud på 17.748,76 kr.

3. Regnskab

4. Indkomne
forslag
5. Valg

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
Bestyrtelsens forslag blev enstemmigt vedtaget.

Nedennævnte blev valgt til bestyrelsen:
Barkan S. Christensen (FES)
Morten K. Pedersen (FES)
Jens Peter Sandemand (FES)

Suppleanter:
Merete Larsen (FRS)
Jan Ulrick (FES)
Revisor:
Tom Winther (FRS)
Revisor suppleant:
Mikkel Vorre Holst (FRS)
6. Fastsættelse af Ingen ændring.
kontingent
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7. Eventuelt

Der blev stillet forslag om at bruge nogle penge på fælles
arrangementer. Bestyrelsen vil arbejde for dette i 2018.

Barkan Smedstrup Christensen
Formand
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