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15 deltagere.

Preben Lindgren bød velkommen. 

Dagsorden:

1.     Valg af dirigent.
    Preben Lindgren foreslog Thomas Schmidt.
    Thomas Schmidt blev valgt.
    Thomas Schmidt konstaterede, at alle formaliteter var i orden.

Dagsorden godkendt.
2. Formandens beretning.

Vi holdt 1 minuts stilhed for at mindes træner Henrik Jensen, som gik bort i oktober 2009.
Ære være hans minde.

         Preben Lindgren fremlagde beretning.
         Beretningen tages til efterretning.

3. Godkendelse af regnskab.
         Regnskab blev udleveret.
         Leon Strøm gennemgik regnskabet.
         Oplyste at fjernvarmen er for dyr i klubhuset, det trænger til renovering.

Der var enkelte spørgsmål til regnskabet.
         Regnskabet blev godkendt.

4. Godkendelse af Budget for 2010.
         Budgettet godkendt uden bemærkninger.

5. Ændre organisationsplan for Floorball og Volleyball.
Forslaget blev stemt ned, skal forsætte som en afdeling, der var ingen tilstede fra afdelingen.

6. Indkomne forslag. 
         Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg til bestyrelse.

Formand (2 år).
         Preben Lindgren.

Preben Lindgren valgt for 2 år.

Sekretær (2 år).
Henning Frederiksen

         Henning Frederiksen valgt for 2 år.

Menigt medlem (2 år). 
         Themba Jansson 

Themba Jansson valgt for 2 år.
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8. Godkendelse af sportslige ledere og suppleanter:

Afdeling Sportslig leder Suppleant
 Floorball Kent Holm Henriette Holm
Fodbold Brian G. Nielsen Rikke Møller
Håndbold Maiken Sørensen Peter Jørgensen
Badminton / Tennis Inga Andersen Themba Jansson
Gymnastik Lise Hjelm Dorthe Sommerlund
Volleyball Per A. Sørensen Conny Holm

Alle blev godkendt på nær Floorball og Volleyball, som igen skal være en fællesafdeling. 
Generalforsamlingen ønskede ikke at man igen skal have flere afdelinger. Bestyrelsen laver et 
oplæg til et fælles møde med Floorball og Volleyball for at høre, hvem som fremover skal være 
sportslige leder og suppleant for den fælles afdeling.

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (valgt for 1 år af gangen).
          Revisor Erik Winther og Susanne Ledet valgt til revisor for 1 år.
          Thomas Schmidt blev revisorsuppleant for 1 år.

10. Eventuelt.
Der var stor debat om cafeteriet, og om hvordan vi kan få løst opgaven til at få det til at virke, 
vi undersøger  hvor mange der skal på ”pølsekursus”. Et forslag kunne være at HFS står for 
udlejning af cafeteriet. Nedsætte et cafeteriaudvalg på 5 personer som fordeler opgaverne 
imellem sig. Det er den daglige drift som er problemet.

Det blev besluttet at oprette en arbejdsgruppe, hvis opgave består i at igangsætte en idé og 
køreplan for en modernisering af klubhuset, ”klubhus 2015”- som koordinator for gruppen 
blev Thomas Schmidt udpeget. Der kom bl.a. følgende forslag; et fitnesscenter, få vores eget 
cafeteria i klubhuset. 
Thomas Schmidt kommer med et oplæg til bestyrelsen.   

         
         
         Dirigenten takkede for god ro og orden.

Generalforsamling slut.
Sekretær i HFS

         Henning Frederiksen
.


