HJØRRING GARNISONS
IDRÆTSFORENING

HGI ARSENALVEJ 55, HJØRRING TLF. 72 81 35 65
Hjørring den 15. februar 2019

Til

Medlemmer af HGI

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening
(HGI) 14. februar 2019.
1. MØDEDELTAGERE.
9 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.
•
DMI ønsker vedtægtsændring fra:
§ 3. FORENINGENS MEDLEMMER.
a. Som ordinære medlemmer af HGI kan optages følgende
personel, tjenestegørende ved de militære tjenestesteder i
Hjørring Kommune.
b. Personel med fast ansættelse i Forsvaret, herunder
Hjemmeværnet.
1. Værnepligtigt personel.
2. Personel med fast ansættelse i Forsvaret, herunder
hjemmeværnet.
3. Personel i Forsvaret med rådighedskontrakt, herunder
Hjemmeværnet.
4. Desuden kan et etableret ordinært medlemskab
videreføres for det personel, der er afskediget fra
Hjørring.

HGI medlemmer af ovennævnte kategorier er tillige samtidig
ordinære medlemmer af DMI.
b. Som ekstraordinære medlemmer af HGI kan optages:
1. Midlertidigt ansatte ved de militære tjenestesteder i
Hjørring Kommune.
2. Øvrigt afskediget personel, jf. § 3. a. (4).
3. De i § 3. a. nævnte ordinære medlemmers ægtefælle
(samlever) og børn.
4. Ansatte i civile myndigheder/firmaer etc. som har
adresse på Hjørring kaserne.
c. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der har
gjort en særlig indsats for foreningen.
d. Som passive medlemmer kan optages personer, som ønsker
at støtte idrætsforeningen.
e. Medlemmer af andre militære idrætsforeninger, der forretter
midlertidig tjeneste i Hjørring, kan deltage i HGI aktiviteter på
lige fod med foreningens ekstraordinære medlemmer.

• Til:
§ 3. FORENINGENS MEDLEMMER.
a. Som ordinære medlemmer af HGI kan optages følgende
personelkategorier.
•

Personel med fast ansættelse i Forsvaret.

•

Værnepligtigt personel.

•

Personel i Forsvaret med rådighedskontrakt.

•

Personel i Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

•

Personel, der er ansat hos en civil udbyder, og som gennem
ansættelse har et gyldigt adgangskort til Hjørring kaserne.

•

Desuden kan et etableret ordinært medlemskab videreføres for
det personel, der er afskediget fra Hjørring, såfremt
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afskedigelsen ikke skyldes strafbare forhold eller lignende
omstændigheder.
•

Ægtefæller/samlever samt børn til de i pkt. a. anførte
personelgrupper.

HGI medlemmer af ovennævnte kategorier er tillige samtidig
ordinære medlemmer af DMI.
b. Som ekstraordinære medlemmer af HGI kan optages:
1. Midlertidigt ansatte ved de militære tjenestesteder i
Hjørring Kommune.
2. Øvrigt afskediget personel, jf. § 3. a.
c. Som æresmedlemmer kan udnævnes medlemmer, der har
gjort en særlig indsats for foreningen.
d. Som passive medlemmer kan optages personer, som ønsker
at støtte idrætsforeningen.
e. Medlemmer af andre militære idrætsforeninger, der forretter
midlertidig tjeneste i Hjørring, kan deltage i HGI aktiviteter på
lige fod med foreningens ekstraordinære medlemmer.
5.

Valg af:
a.
b.

Formand
På valg:

Bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Pia Jernsø Hjorth (modtager genvalg)
Flemming Th. Pedersen (modtager genvalg)
Suppleanter
På valg:

c.

6.

Barkan S. Christensen (modtager genvalg)

Jan Ulrick (modtager genvalg)
Trine L. Norwell larsen (modtager nyvalg)

Revisor
På valg:

Birte Borup (modtager genvalg)

Suppleant
På valg:

Mikkel Vorre Holst (modtager genvalg)

Fastsættelse af kontingent.
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7.

Eventuelt.

Emne:
Bem.:
1. Valg af dirigent Birte Borup blev valgt til dirigent og kunne konstatere at
generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
2. Bestyrelsens Formandens beretning:
Beretning
Udgang 2018 var der 199 medlemmer (hvor af de 26 er
ekstraordinære). Sidste år, var vi 202 medlemmer, hvoraf 22
var ekstraordinære, så vi vundet lidt ind blandt de
ekstraordinære.

Aktion

Akupunktur er blevet nedlagt, da vores instruktør har flyttet
tjenestested.
Vores internetbaserede hjemmeside fungerer godt nu på 3.
år.
I 2018 overtog Morten Skallerup Jensen HGI spinding og der
køre et hold hver onsdag kl. 15:45. Flere af de ansatte fra
SC, har ønsket et senere hold, da de ikke har flekstid, så vi
leder efter en ekstra instruktør, som vil tage et senere hold.
DMI har 100 års jubilæum i 2018 og hele året holdt man
jubilæumsstævner i de forskellige sportsgrene. 12. til 13.
september var det fodboldsstævne, hvor vi var
medarrangører, sammen med vore naboer garnisoners
idrætsforeninger. Det blev en succes og stor tak til Morten og
Jens Peter.
Sidste år arrangerede handelstandsforeningen og Hjørring
kommune en stafet her i Hjørring. Det samme gør de i år.
HGI er blevet spurgt om man vil støtte de medlemmer, som
deltager, økonomisk. Noget bestyrelsen ser positivt på.
I 2018 kørte vi forsøg med udendørs Crossfit her på
kasernen. Det var med ”køb” af en instruktør ude fra, hvor
HGI afholdt udgiften. Planen var så, at såfremt der var
tilslutning, at aktiviteten skulle gøres delvis brugerbetalt.
Desværre har der ikke været stor nok interesse.
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 og der ser ud til endelig at lykkes i 2019.
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Svømning

Rabatordningen i Park Vendia er stadig gældende.

Flugtskydning

Næstformand Flemming Th. Pedersen og Jan Rudbæk
deltog i dette års DMI flugtskydningsarrangement, som blev
afholdt i Skive 8.-9. juni.

Golf

Erik Bach deltog i DMI golfstævne, som blev afholdt i
Dronninglund 12.-13. SEP.

Akupunktur

Aktiviteten er desværre nedlagt, da vores instruktør har fået
andet ansættelsesområde..

HGI LØB

HGI LØB har ikke haft nævneværdig aktivitet i 2018, hvilket
skyldes manglende medlemsopbakning.
Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse.
Årets resultat er et overskud på 21.507,92 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)
Pia Jernsø Hjorth (FRS)
Flemming Th. Pedersen (FRS)
Suppleanter:
Trine L. Norwell Larsen (FES)
Jan Ulrick (FES)
Revisor:
Birte Borup (FRS)

Revisor suppleant:
Mikkel Vorre Holst (FRS)
6. Fastsættelse af Ingen ændring.
kontingent
7. Eventuelt
Jens Peter Sandemand deltog i 2018 i DMI
generalforsamling, på formandens vegne. Her var
hovedemnet ændringen i hvem, der kan blive medlem i de
militære idrætsforeninger, hvilket afspejler dette års
vedtægtsændring.
Formanden orienterede om den noget strikse
forretningsgang, når det gælder Forening Direkte.
5

Bestyrelsen ønsker at såvel kassere og formand har adgang
til HGI konto, således man ikke er sårbar, såfremt kasseren
får forfald. Efter generalforsamlingen vil formanden indsende
de sidste dokumenter og håbe på, ændringen snart træder i
kraft.

Barkan Smedstrup Christensen
Formand
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