Referat af ordinær generalforsamling i Erhvervsklubben for Mors-Thy Håndbold d.
23.08.16 kl. 1900 på Øst -vildsund Gl. Færgekro, hvor der var flg. dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen, herunder suppleanter.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Ad. pkt. 1:
Formanden bød velkommen til de ca. 40 fremmødte medlemmer og udtrykte sin glæde
ved det store fremmøde.
Han foreslog herefter på vegne af bestyrelsen advokat Ole Møller-Knudsen som dirigent,
der blev valgt uden modkandidater.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet.
Han gennemgik dagsordenen, og der var ingen kommentarer til denne.
Ad. pkt. 2:
Formanden indledte med at konstatere, at han udelukkende havde positive ting i
beretningen.
Dog var medlemstallet faldet i indeværende sæson fra ca. 195 medlemmer til ca. 175
medlemmer. Dette mente han kunne skyldes kontingentforhøjelsen vedtaget på sidste års
generalforsamling.
Der var dog tegn på, at medlemstallet så småt var på vej op igen, og opfordrede til en
fælles indsats for at få nye medlemmer ind i klubben. Alle medlemmer var mere end
velkomne til at invitere potentielle emner med til en håndboldkamp, man skulle blot give
besked til kontoret for at få ekstra billetter.
Der har i sidste sæson været flere og flere til førkamparrangementerne, hvilket er meget
positivt.
Det var hans opfattelse, at der foregår masser af networking og selvfølgelig også snak om
håndbold til disse arrangementer.
Arrangementerne er selvfølgelig blevet dyrere, men det er meget glædeligt at se at så
mange deltager. Det betyder også en endnu bedre stemning i hallerne under kampene.
Der har traditionen tro været afholdt en aften med Limfjordsteateret, hvortil der var udsolgt.
En fin aften. Det er også glædeligt, at teateret nu planlægger et større nybyggeri.
Årsfesten blev sidste år aflyst på grund af få få tilmeldinger.

Der forsøges igen i år at arrangere årsfest, og det bliver denne gang i Jesperhus i januar
2017, og han opfordrede til at sætte kryds i kalenderen, ligesom man gerne allerede nu
måtte melde sig til festen.
Erhversklubben har en sund økonomi, og der blev i sæsonen overført kr. 2,2 mill. kr., mod
2,1 mill. kr. I den forbindelse rettede han en stor tak til medlemmerne for de fine bidrag.
I 2017 kan Erhvervsklubben fejre 10 års jubilæum, og der bliver planlagt en eller anden
form for event, for at markere jubilæet.
Johannes Søndergaard takkede på Eliteselskabets vegne for det store beløb, der var
blevet overført. Han takkede endvidere for godt samarbejde i årets løb.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Ad. pkt. 3:
Kassereren gennemgik regnskabet og startede med at oplyse at Revision Limfjord havde
revideret regnskabet med en blank påtegning.
Han betegnede regnskabet som tilfredsstillende og nævnte bla. flg. nøgletal:
Omsætning
Udbetalt støtte til Eliteselskabet
Amerikansk lotteri
Årets resultat
Egenkapital

kr. 2.966.874
kr. 2.255.000
kr.
71.801
kr.
44.067
kr. 210.642

Samtlige priser er plus moms.
Claus Josefsen havde store roser til klubben for et meget fint regnskab.
Bjarne Madsen takkede sponsorerne for støtten til Amerikansk lotteri.
Regnskabet og kasserens beretning godkendt med akklamation.
Ad. pkt. 4:
Formanden oplyste, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent i kommende sæson, og at
priserne er som flg.:
Privat medlemsskab
Enkeltmandsvirksomhed
Virksomhed
Dobbelt medlemskab

kr. 9000,kr. 13000,kr. 17000,kr. 25000,-

Alle priser er plus moms.
Priserne blev godkendt.
Ad. pkt. 5:
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad. pkt. 6:
Der var genvalg til bestyrelsen af Lars R. Andersen, Søren S. Nielsen og Poul S.
Jacobsen, uden modkandidater.
Der blev ikke afholdt valg af suppleanter, da bestyrelsen fandt dette unødvendigt.
Hanne Madsen, Morsø Tagdækning, kritiserede dirigenten for, at han ikke havde givet de
fremmødte medlemmer ordentlig tid til at bringe nye kandidater i forslag til bestyrelsen.
Hun mente, at valget var gået alt for hurtigt, og at man derfor godt kunne få det indtryk, at
bestyrelsen/dirigenten ikke ønskede forslag til nye potentielle emner til bestyrelsen.
Dirigenten beklagede meget, hvis medlemmet følte, at hun ikke havde haft ordentlig
mulighed for at bringe nye emner i forslag til bestyrelsen.
Han tog kritikken til efterretning, men kunne ikke ændre på det valg, der nu var overstået.
Hanne Madsen ønskede på ingen måder at ændre det overståede valg, men ønskede
udelukkende at forsamlingen havde haft muligheden for at bringe nye emner i forslag.
Ad. pkt. 7:
Bestyrelsen foreslog genvalg af Revision Limfjord som revisor. Revision Limfjord blev
genvalgt.
Ad. pkt. 8:
Torben Haaning spurgte ind til medlemstallet, og om man forventer højere medlemstal.
Kassereren oplyste, at han havde kendskab til 5 nye potentielle medlemmer.
Bjarne Madsen oplyste, at der hele tiden arbejdes på nye medlemmer.
Erik Mathiasen opfordrede til at alle står sammen og hjælper til med at få flere
medlemmer.
Gunnar B. Simonsen roste erhvervsklubben for høj service i forbindelse med afholdelse af
hjemmestævner.
Han havde pt. skaffet 3 nye medlemmer til Erhvervsklubben.
Han takkede for fint samarbejde i forløbne sæson.
Torben Haaning mente at nye aktiviteter i Erhvervsklubben kunne medvirke til at skaffe
flere medlemmer til klubben.
Formanden oplyste, at alle former for nytænkning var velkommen. Bestyrelsen havde i
årenes løb forsøgt med menge nye tiltag, nogen med mere succes end andre, men alle
forslag var velkomne.
Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for den fine ledelse, som han havde udøvet i
forbindelse med generalforsamlingen.
Generalforsamlingen afsluttet kl. 1930.

Ole Møller-Knudsen, dirigent.
Ref./Karl K. Tange

