
Referat af Varde HK generalforsamling 2017. 
 

Tirsdag d. 28. Marts kl 19:30 på Varde Fritidscenter. 
 

 
Dagsorden for den ordinære generalforsamling: 

1) Valg af dirigent og referent. 

Claus Bagger blev valgt som dirigent (DIR) og Claus Nellemann 
Damm valgt som referent. DIR konstaterede at generalforsamlingen 

er lovligt indkaldt og han gav herefter ordet til FMD. 
 

FMD havde en semantisk rettelse til dagsordenen, der hidrørte de der 
var på valg iht. klubbens vedtægter. 

 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 

FMD gennemgik beretningen. Den vedlægges som bilag til referatet.  
 

Vedrørende VHK loungen blev den uddybet og FMD takkede for dem 
der havde meldt sig til at stå der. Der blev opfordret til at hele hold 

inklusiv børn fik til opgave at stå i boden, da det er en god måde at 
vise at man arbejder for sin klub. Der blev forslået diverse 

optimeringer som Carsten Linding noterede ned. 

 
 

3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til 
godkendelse. 

Krestens gennemgang af det reviderede regnskab gav ikke anledning 
til yderligere kommentarer eller spørgsmål. 

 
Regnskabet blev godkendt 

 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 

til godkendelse. 
Der blev spurgt ind til hvorfor budgettet blev øget til tape, harpiks og 

isposer. FMD svarede at det var for at øge serviceniveauet generelt, 
idet dog det ikke er meget man får for 5000kr.  

 

Der blev spurgt til post vedrørende salg af nøgler. Kresten berettede 
at det var en gammel post fra engang hvor man tilsyneladende smed 

mange nøgler væk. 
 

Budgettet for sæson 2017/2018 blev godkendt. 
 

5) Behandling af indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet nogen forslag. 

 
 



6) Valg af formand (i lige år). 
Formanden er ikke på valg idet vi er i 2017. 

 
7) Valg af kasserer (i ulige år). 

● Kresten Kristensen (modtager genvalg) Kresten blev valgt. 

 

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer 
● Claus Nellemann Damm (modtager genvalg) Genvalgt! 

● Ledig / ubesat FMD anmodede om at blive bemyndiget til at få 

lov til holde posten åben til bestyrelsen. Bestyrelsen blev 

bemyndiget hertil. 

  

9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 
● Connie Isaksen (modtager ikke genvalg) (Jan Hansen har valgt 

at stille op. Han blev valgt). 

 

10) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
● Revisor: Ole Eg (modtager genvalg) 

● Revisor: Preben Hansen (modtager genvalg) 

● Revisor suppleant: Ledig / ubesat 

 

11) Eventuelt. 
Der blev spurgt ind til hvornår der bliver fulgt op på opgavekort. 

Kresten orienterede om at vi over til en nyt hjemmesidesystem. 
Klubmodul afløser således Conventus. Han gennemgik desuden at vi 

dropper dankortet til fordel for Mobile Pay. 
 

Ole Eg roste bestyrelsen. 
 

Carsten Kindt sluttede af med at takke Connie for sit engagement i 
bestyrelsen. 

 

 
  


