HUK fælles generalforsamling i holdfællesskabet KIK Håndbold og HUI Håndbold
Mandag den 19.februar 2018
1) Jette Hansen byder velkommen + Vik Hansen bliver valgt som dirigent og Ida Hindrichsen blev valgt til at
skrive referat.
2) Formændenes beretning læst op af Lars Haag.
a. Se skriftlig beretning af formand, hvor der blev berettet om:
i. Mai var der ekstra ordinær generalforsamling
ii. 2015, 2016 har man set tilbage i medlemmer og endelig i 2017 fremgang på 9%. Tilgang
er både set på U10, U12 og seniorherrer.
iii. Strategi ang. holdfællesskab er blevet præciseret
iv. Der er få aktiviteter om året, hvor medlemmer skal hjælpe til og derfor ser vi en god
opbakning (IRONMAN + ½ IRONMAN i år). Ironman indtægter udgør 16% af alle
indtægterne.
v. Der er kommet fordelingsnøgle på holdfællesskabsholdene
vi. Træner og holdleder bliver bedt om bedre at indberette ind og udmeldelse.
vii. Vi håber at spiller, forældre og træner vil blive endnu bedre til at berette omkring
kampe/stævner og aktiviteter på facebook, hjemmeside og i lokalavisen.
viii. Forældre er gode til at hjælpe til med dommerbord og tøjvask, men der skal bruges flere
hænder til kantinen etc.
ix. Flere enedommer. Glædeligt at se at Magnus & Frederik fra U16 har taget dommerkursus.
x. Vigtige dato:
a. 05.05.2018 => Årsafslutning
b. 22.06.2018 => Skolehåndbold
c. 19.08.2018 => IROMAN
Bemærkning fra forsamlingen: Ros at der er kommet flere medlemmer
3) Regnskab for HUK, HUI, KIK fremlagt af Michael Esmann.
a. Se skriftlig regnskab
Bemærkning fra forsamlingen:
* John Engelstrup : Budget fra 2017 er ikke med. Det vil have været rart, specielt når det rent faktisk er
gået meget bedre end forventet. John kunne berettet at budget for 2017 var sat til -50.000 kr og endte med
at være -5.970 kr. John roste bestyrelsen for det.
Bestyrelse: Grunden for bedre budget er ekstra indsats for ½ IRONMAN i Helsingør + sponsorat.
* Regnskabet for HUI blev godkendt af HUI medlemmer
* Regnskabet for KIK blev godkendt for KIK medlemmer. KIK regnskab skal underskrives af revisor Jan
Hansen.
Bestyrelsen foreslå en kontingentsats med to forskellige senior kontingenter (se agenda).
Bemærkning fra forsamlingen:
* Her bemærkede John Engelstrup at der er brug for tydeligere definition hvorfor to kontingenter for senior.
* Der blev i forsamlingen besluttet via afstemning, at der kun bliver et kontingent niveau på 1.150 kr for alle
seniorer der spiller for HUK.
Fremlæggelse of HUK budget:
* se skriftlig fremlæggelse

Bemærkning fra forsamling:
* Michael Esmann: Hvorfor regner man med mindre trænerudgifter?
=> Færre holdfællesskabshold, som har meget dyre trænere..
* Michael Esmann: Ang. Porto og gebyr, så er det formentligt budgetteret for lavt, da der er blevet lavet en
opgradering af kontingentindkrævningssystemet.
4) Forslag omkring lavere kontingentsats for Old Girls.
a. Forslag blev nedstemt for at forenkle kontingentsatsen og for at medlemmer ikke melder sig til
lavere niveauer end de ren faktisk er (skal ikke forstås at Old girls er lavt niveau…)
5) Valg af bestyrelse.
a. Alle opførte blev valgt (se agenda).
b. Vi siger tak til Christina Ratcliffe for indsatsen og velkommen til Henrik S. Broerson og Jette Haag
6) Eventuel
a. KIK-ind økonomi
*Jette Hansen: gammel gæld er blevet afbetalt.
b. Anne-Sofie: Rart med noget enkel materiale, som kan gives til evt. sponsorer omkring hvor meget
det koster at sponsorere f.eks. tryk på t-shirt etc.
=> Niels Knudsen/Klaus Karlsen: er på vej.
=> Michael Wendt: husk også de små sponsorer.
c. Ida Hindrichsen: Det er rigtig svært at mobilisere forældre/ungdom inden en hjemmekamp at hjælpe
til med musik, speaker etc., men på selve dagen, så kan man for det meste godt finde hjælpere,
men det er ret stressende at løbe rundt.
Forsamling foreslå at man godt kan sætte et system op hvor forskellige hold er ansvarlig for at hjælpe
til i kantinen, med musik og speaker. Fokus vil være på ungdomsholdene. Det vil også skabe mere
fællesskab.
d. Næste bestyrelsesmøde med den nye bestyrelse er:
MANDAG den 12. Marts kl 19:00 i KIK-IND.

Dirigent:

Vik Hansen

