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26 deltagere. 
 

Preben Lindgren bød velkommen.  
 

Dagsorden: 

 

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

2. Formandens beretning. 
 Vi holdt 1 minuts stilhed for at mindes æresmedlem Henry Jensen som gik bort i januar 2011. 
 Ære være hans minde. 
         Preben Lindgren fremlagde beretning. 
         Der blev spurgt om Skansefesten også blev til noget i 2011. Preben svarede, at der ikke kom         
         en Skansefest , da der ikke var frivillige som ville stå for den, men bestyrelsen arbejder på at  
         få Sponser cykelløbet i gang. 
         Derefter blev beretningen taget til efterretning. 
 
3. Godkendelse af regnskab. 
         Regnskab blev udleveret. 
         Leon Strøm gennemgik regnskabet. 

Revisorne (Erik Winther og Susanne Ledet ) havde under revisionsoptegningen bemærkninger 
til bl.a. manglende medtagelse af  klubhuset i regnskabet. Der var ønske fra revisorne om, at 
Susanne Ledet hjælper Leon med regnskabet en gang om måneden for at få der sat rigtigt op, 
da det efterhånden er blevet et stort regnskab.Generalforsamlingen syntes, at det var et godt 
forslag. Der var ros fra revisornes side til Leon for hans store arbejde med regnskabet. 
Regnskabet blev godkendt med dette ønske. 

          
4. Godkendelse af Budget for 2011. 

Der var et spørgsmål til budgetering af bøder. Kassereren forklarede, at det var i henhold til   
når kampe blev flyttet. 

         Derefter blev budgettet godkendt. 
 
5. Indkomne forslag 
 Der var ingen forslag. 
 
6. Valg til bestyrelsen. 
 
     a. Formand (1 år). Preben Lindgren 

Preben Lindgren ønskede ikke at forsætte. Generalforsamlingen godkendte, at Preben  
udtræder  som formand, så der skulle findes en anden person. Der kom ingen forslag. Der  
skal findes en ny formand på en ekstraordinær generalforsamling. 
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  b. Næstformand (2 år). Conni Simonsen 
        Hun ønskede ikke genvalg, så der skulle findes en anden person. Der kom ingen forslag 

Der skal findes en ny næstformand på en ekstraordinær generalforsamling. 
Bestyrelsen indkalder til en ekstraordinær generalforsamling inden for en måned og der  
kommer en annonce i Hals Avisen. Der var spørgsmål til, hvor meget arbejde der ligger i at            
være formand og næstformand. Preben fortalte kort om sin mødeaktivitet som formand.  
Der skal laves en arbejdsbeskrivelse over hver enkelt bestyrelsesmedlems arbejdsopgaver, så 
nye personer ved, hvad de går indtil.  

  
  c.  Kasserer (2 år). Leon Strøm. 
       Han blev valgt for yderligere 2 år. 
          
7.    Godkendelse af sportslige ledere og suppleanter: 
 

Afdeling Sportslig leder Suppleant 
 Floorball Kent Holm Henriette Holm 

Fodbold Brian G. Nielsen Rikke Møller 

Håndbold   

Badminton / Tennis Inga Andersen Themba Jansson 

Gymnastik Lise Hjelm Dorthe Sommerlund 

Volleyball Per A. Sørensen Conny Holm 

 
      Alle blev godkendt på nær Håndbold, hvor Maiken Sørensen ikke ønskede at forsætte, og der    
      var ingen emner til posten, så bestyrelsen skal indkalde til et håndboldmøde for at finde en ny  
      sportslig leder og en suppleant. 
 
8.    Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant (valgt for 1 år af gangen). 
        Revisorne vil kun forsætte kun, hvis deres tidligere omtalte ønske/betingelse bliver opfyldt. 
        Revisor Erik Winther og Susanne Ledet valgt til revisor for 1 år. 
        Thomas Schmidt blev revisorsuppleant for 1 år. 
  
 9. Styregruppen Vision 2015. 
        Thomas Schmidt fra Styregruppen gennemgik, hvor langt arbejdsgruppen var nået indtil nu. 
 
10.   Eventuelt. 
        Alle har et ansvar for at finde emner til posten som formand og næstformand. 
         
        Gunnar Nielsen fra salen ønskede at bestyrelsen opsagde antenneforeningen 
  
         Der er et møde om bl.a cafeteriadriften mandag den 28 februar kl. 19,00 med skolen og  
        kommunen. 
                   
         Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 Generalforsamling slut. 
  
         Sekretær i HFS 
         Henning Frederiksen 
. 
 


