
 

      9. juni 2017 

Ekstraordinær generalforsamling den 8. juni 2017 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent.       

2.  Valg til følgende bestyrelsesposter: En sekretær, en første suppleant og en anden suppleant. 

3. Valg af intern revisor. 

4. Eventuelt.  

Under dette punkt kan man kun drøfte sager og forslag, da den ekstraordinære 

generalforsamling kun kan behandle spørgsmål, der er indeholdt i den udsendte dagsorden. 

(Jævnfør § 8, stk. 3 i klubbens vedtægter). 

 

 Ad 1:     Poul Egede Hansen (PH) blev enstemmigt valgt til dirigent, og referent blev Niels Petersen. 

               PH konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indvarslet og gik derefter  

til punkt 2. 

 Ad 2:     Solveig Lerbech blev valgt som sekretær for et år, eftersom denne vælges for to år i lige  

 år. 

1. suppleant blev Jane Carlsen for et år, eftersom denne vælges for to år i lige år.    

2. suppleant blev Ronnie Jørgensen for to år. 

 Ad 3:     Intern revisor blev Willy Dalsgaard for et år. Revisorsuppleant blev Per Andersen, ligeledes for et år 

 

 Ad 4:     Under dette punkt udspandt der sig en længere debat – for og imod – om rimeligheden af, at med-                                

               lemmer af klubben, som har spillerlicens i en anden klub, skal have mulighed for at træne i HSBK. 

               3-4 eksempler på nuværende spillere, som benytter sig af denne mulighed, blev nævnt. Flere i for- 

samlingen anskuede dette forhold for at være både af pladsmæssig og moralsk karakter. 

 

 Bestyrelsen blev opfordret til at holde øje med, om dette forhold vil udvikle sig til et problem. Det 

blev nævnt, at spørgsmålet eventuelt kan blive taget op på en kommende ordinær generalforsam-

ling.   

Der var udbredt enighed om, det fortsat skal være muligt at invitere gæstespillere. 

 

Poul Alring beklagede, at ingen fra damegruppen havde ringet til Mette Scorebye Iburg, der havde 

efterlyst spilletid. Mette er imidlertid udmeldt pga. sygdom. 



   

Jan Guldager gjorde opmærksom på, at der kan komme flere medlemmer til klubben, idet Jan ar-

bejder på dette med henblik på at styrke klubbens 1. og 2. hold. 

   

 

Med sportslig hilsen 

 

Niels Petersen   

 

 


