HJØRRING GARNISONS
IDRÆTSFORENING

HGI ARSENALVEJ 55, HJØRRING TLF. 72 81 35 65
Hjørring den 25. februar 2020

Til

Medlemmer af HGI

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening
(HGI) 13. februar 2020.
1. MØDEDELTAGERE.
9 medlemmer havde valgt at deltage i Generalforsamlingen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af:
a.

b.

Formand
På valg:

Bestyrelsesmedlemmer
På valg:
Jens Peter Sandemand (modtager genvalg)
Morten Klitgaard Pedersen (modtager
genvalg)

Suppleanter
På valg:

c.

6.

Barkan S. Christensen (modtager genvalg)

Morten Skallerup Jensen (modtager genvalg)
Susie Klemmensen Tordrup (modtager
nyvalg)

Revisor
På valg:

Tom Winther (modtager genvalg)

Suppleant
På valg:

Mikkel Vorre Holst (modtager genvalg)

Fastsættelse af kontingent.

7.

Eventuelt.

Emne:
Bem.:
1. Valg af dirigent Susie Klemmensen Tordrup blev valgt til dirigent og kunne
konstatere at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.
2. Bestyrelsens Formandens beretning:
Beretning
Udgang 2019 var der 181 medlemmer (hvor af de 36 er
ekstraordinære). Sidste år, var vi 199 medlemmer, hvoraf 26
var ekstraordinære, så vi vundet lidt ind blandt de
ekstraordinære og tabt lidt på dit ordinære (som vi også
gjorde i 2018).

Aktion

Vores internetbaserede hjemmeside fungerer godt nu på 4.
år.
Sidste år arrangerede handelstandsforeningen og Hjørring
kommune en stafet her i Hjørring. HGI er blevet spurgt om
man vil støtte de medlemmer, som deltager, økonomisk. Det
sagde bestyrelsen ja til (på 2. år), men tilslutningen var
praktisk talt nul.
I går trak den ene af vore suppleanter sig, så jeg har haft lidt
travlt med at finde en ny.
HGI har i år (igen) sagt ja til at støttet økonomisk når det
gælder Ladywalk arrangementer.
2019 var også året, hvor GK afviste at lade pensionister
(tidligere ansatte) træne i motionsrummet. HJV blev også
afvist. Det betød en nedgang i antallet af ekstraordinære
medlemmer, som dog blev hævet grundet muligheden for, at
ordinære medlemmer, kan melde pårørende ind i HGI og
bruge motionsrummet. Dog skal det ordinære medlem altid
være til stede.
GK beslutning er truffet ud dels fra, at pensionister og store
dele af HJV ikke er sikkerhedsgodkendt og samtidig ud fra
han ikke ønsker at være konkurrenceforvridende i forhold til
motionscentrene i Hjørring by.

Udvalgsformændenes beretning:
Skydning

Aktiviteten er stadig på ”stand by” henset til vi ikke må
opbevare våben på Hjørring kaserne.

Svømning

Aktiviteten er stillestående.
2

Flugtskydning

Aktiviteten er stillestående.

Golf

Aktiviteten er stillestående, men der forventes deltagelse i
kollegagolf i 2020.

HGI LØB

HGI LØB har ikke haft nævneværdig aktivitet i 2019, hvilket
skyldes manglende medlemsopbakning.

Spinning
3. Regnskab

Der køre stadig 15:30 hold om onsdagen.
Det reviderede regnskab blev fremlagt til godkendelse.
Årets resultat er et overskud på 12.202,00 kr.

4. Indkomne
forslag
5. Valg

Regnskabet blev gennemgået og godkendt.
I.a.b.

Nedennævnte blev valgt til bestyrelsen:
Barkan S. Christensen (FES)
Jens Peter Sandemand (FES)
Morten Klitgaard Pedersen (FES)
Suppleanter:
Morten Skallerup Pedersen (FES)
Susie Klemmensen Tordrup (FRS)
Revisor:
Tom Winther (FRS)

Revisor suppleant:
Mikkel Vorre Holst (FRS)
6. Fastsættelse af Ingen ændring.
kontingent
7. Eventuelt
Formanden blev spurgt hvorledes nye SAM medarbejdere får
informationer omkring HGI. Formanden undersøger.
Muligheden for svømmearmbånd til Park Vendia blev
diskuteret, men administrationen vurderes at være for
omfattende.
Der blev stillet forslag om, at HGI får lavet en plakat, hvorpå
det fremgår, at såfremt man er medlem af HGI, kan man
melde sin husstand ind i HGI og derved kan de bruge
motionsrummet.

Barkan Smedstrup Christensen
Formand
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