Referat Hammel GF’s hovedgeneralforsamling 27. maj 2015.
Der var mødt 21 medlemmer frem til årets hovedgeneralforsamling som blev afviklet i
Loungen i Hammel Idræts Center, hvor hovedformand Mogens Lyngby bød de fremmødte
velkommen.
Herefter gik man over til første punkt valg af dirigent og her blev Jørgen Tind foreslået og
valgt.
Jørgen Tind takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet,
idet annoncen var bragt rettidigt i den lokale presse den 5. maj 2015.
Herefter gennemgik dirigenten aftenens dagsorden som var som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virke i det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse samt orientering om det
kommende års budget.
4. Valg af formand for hovedbestyrelsen.
5. Valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, herunder næstformand og kasserer.
6. Valg af 2 forretningsudvalgssuppleanter.
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
8. Behandling af indkomne forslag.
9. Eventuelt
Hovedformand Mogens Lyngby aflagde på vegne af bestyrelsen, beretning for det seneste års
virke og beretningen blev taget til efterretning af de fremmødte medlemmer, som ikke havde
spørgsmål til beretningen og derfor kunne dirigenten konstatere at beretningen var taget til
efterretning.
Næste pkt. var fremlæggelse af det reviderede regnskab samt orientering om det kommende
års budget.
Hovedkasserer Poul Erik Andersen gennemgik regnskabet og kom med enkelte uddybende
kommentarer til flere af regnskabets poster.
Der var fra salen stor tilfredshed med det flotte resultat som skyldes en flot indsats i alle
afdelinger.
Der fremkom enkelte spørgsmål og kommentarer, men regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Herefter gav Poul Erik Andersen en kort orientering om budget for det kommende år og her
fremkom der også enkelte kommentarer, men orienteringen blev taget til efterretning.
Herefter gik dirigenten videre til næste pkt. som var valg af hovedformand, og her var
hovedformanden Mogens Lyngby på valg. Formanden Mogens Lyngby blev uden modkandidat
genvalgt, for en ny 2-årig periode.
Vedrørende valg af øvrige forretningsudvalgsmedlemmer, her var Jørn Fogh og Michael BraskNielsen på valg.
Michael Brask-Nielsen ønskede ikke genvalg. Jørn Fogh blev genvalgt og nyvalgt blev Henrik
Larson, begge for 2 år.
Som suppleanter var Bjarne Johansen og Poul Erik Winther på valg.

Valgt som suppleanter for 1 år blev Anders Bækmann og Poul Erik Winther.
Revisorerne Ove Kyhl og Lars Husum var også på valg. Begge revisorer var villig til genvalg og
blev valgt. Som revisor suppleant genvalgtes Peter Schouborg.
Herefter gik dirigent Jørgen Tind videre til sidste punkt på dagsordenen - eventuelt.
Der blev spurgt ind evt. planer for jubilæet i 2018 og der fremkom flere forslag til
arrangementer.
Mogens Lyngby overrakte på vegne af hovedbestyrelsen kr. 275.000,- til
Kunstgræsbaneforeningen og Jesper Balker modtog checken og lovede at bringe den videre til
Kunstgræsbaneforeningen.
Da der ikke var flere der ønskede ordet, kunne dirigent Jørgen Tind konstatere at
generalforsamlingen var afsluttet og han takkede for god ro og orden og gav ordet til
hovedforman Mogens Lyngby for afsluttende kommentarer.
Formanden havde en lille vinhilsen til afgående FU medlem Michael Brask-Nielsen og aftenens
dirigent Jørgen Tind og sluttede af med at takke for fremmødet.
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