
Der afholdtes ordinær generalforsamling tirsdag den 22.08.17. Kl. 1900 på Hotel Thisted. Der var 
mødt 40 personer op til generalforsamlingen.

Generalforsamlingen blev afholdt med flg. dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår.
5. Indkommende forslag.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleanter.
8. Valg af revisor.
9. Eventuelt.

Ad. pkt. 1:

Formanden bød velkommen til de fremmødte og foreslog på bestyrelsens vegne advokat Ole 
Møller-Knudsen som dirigent.
Ole Møller-Knudsen valgt uden modkandidater.

Ad. pkt. 2:

Formanden indledte med at konstatere, at der pt. er 173 medlemmer af Erhvervsklubben mod 175 
samme tid sidste år. Dette syntes han var flot, men opfordrede til, at alle forsøger at skaffe flere 
medlemmer til Erhvervsklubben og henledte opmærksomheden på, at medlemmerne frit kunne 
invitere potentielle nye medlemmer til en kamp, og hvis man skaffede nye medlemmer, så vil man 
få en rabat på kr. 3000 på kommende medlemsskab.

Derudover var han stolt over at være en del af Erhvervsklubben, der er kendetegnende ved at give 
gode oplevelser til medlemmer, og herunder igen i år at have været i stand til at give Eliteselskabet 
i omegnen af kr. 2 mill.

Erhvervsklubben arrangerer førkampsarrangement  ved hjemmekampe, hvor der i forgangne 
sæson har været ca. 300 deltagere pr. kamp. Det var hans indtryk, at der blev knyttet mange 
kontakter i forbindelse med dette. Arrangementerne giver ihvertfald en dejlig fællesskabsfølelse.

Han beklagede, at sidste års årsfest igen måtte aflyses, idet der kun var 20 tilmeldinger, men slog 
fast, at bestyrelsen igen kommende sæson vil forsøge at afholde en årsfest.

Arrangementet sammen med Limfjordsteateret blev sidste år aflyst, idet teateret er ifærd med en 
større ombygning, hvorfor der først næste år vil blive et arrangement her.

I kommende sæson vil man forsøgsvis udsætte førkampsarrangementet med en 1/2 time, således 
at dørene åbnes 1 1/2 time før kampstart. 

Beretningen blev herefter godkendt uden kommentarer.

Ad. pkt. 3:

Kassereren gennemgik herefter årsregnskabet, der viste flg. hovedtal:

Nettoomsætning             2.869.196
Kontingent.                     2.778.001
Lotteri                                   91.195
Resultat før skat.            2.082.269



Årets resultat                       97.269

Erhvervsklubbens egenkapital 307.911

Hans Holst ville gerne vide, hvorfor egenkapitalen ikke blev givet til Eliteselskabet.

Formanden svarede, at Erhvervsklubben var nødt til at have en buffer i tilfælde af, at der skulle 
opstå en krisesituation, men på grund af dette års overskud vil der ekstraordinært blive overført 
yderligere kr. 80.000 til Eliteselskabet.

Kaj Thomsen mente, at årets resultat helst skulle ramme et stort 0.

Dette var formanden enig i, og det forsøges også.

Galsgaard spurgte ind til tilskuddet på kr. 25000 til både TIK og HF Mors.

Formanden svarede hertil, at de 2 moderklubber i princippet ejer Mors-Thy Håndbold, og at der 
sker stor talentudvikling herfra. Derfor er det helt naturligt for Erhvervsklubben at give et lille 
sponsorat til moderklubberne til støtte til ungdomsafdelingerne.

Regnskabet blev herefter godkendt.

Ad. pkt. 4:

Formanden foreslog uændret kontingent for kommende sæson som flg.:

Enkeltmandskontingent                                    kr.  9000
Enkeltmandsvirksomhed                                  kr. 13000
Firma m. flere ansatte                                      kr. 17000
Dobbeltmedlemskab                                        kr. 22000

I tilfælde af at holdet kommer i top-8/medaljeslutspil foreslåes der en ekstra kontingentbetaling på 
kr. 1000 for enkeltmandsvirksomhed, firma m. flere ansatte. Med hensyn til dobbeltmedlemsskab, 
foreslåes en ekstra kontingentbetaling på kr 2000. Disse ekstra kontingentbetalinger skal være 
med til dækning af de øgede udgifter i forbindelse med førkampsarrangementerne.

Forslaget blev vedtaget uden kommentarer.

Ad. pkt. 5:

Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.

Ad. pkt. 6:

Peter Overgaard, Bjarne Madsen, Leo Schytte og Niels Otto Skærbech var på valg til bestyrelsen.
Alle blev genvalgt uden modkandidater.

Ad. pkt. 7:

Der blev ikke afholdt valg af suppleanter til bestyrelsen, idet bestyrelsen ikke fandt dette 
nødvendigt.

Ad. pkt. 8:

Johannes Søndergaard takkede for et godt år, og for de ca. kr. 2 mill., som Eliteselskabet havde 
modtaget fra Erhvervsklubben, ligesom han takkede for et godt samarbejde i forgangne sæson.



Han var af den opfattelse, at der ikke i DK findes en erhvervsklub på højde med Erhvervsklubben 
for Mors-Thy Håndbold.

Gunnar B. Simonsen ønskede også at takke Erhvervsklubben for et godt samarbejde i forgangne 
sæson.
Man havde mistet 8 sponsorer svarende til kr. 133.000, men alle havde bibeholdt deres 
medlemsskab af Erhvervsklubben.

Han var glad og stolt over at Sparekassen Thy i kommende sæson er gået ind som Topsponsor, 
som han så som et stort aktiv for klubben.

Erik Mathiasen bød velkommen til Michael Eriksen og Hotel Thisted/Cafe Conrad, som nye 
medlemmer af Erhvervsklubben.

Formanden promoverede igen forslaget om at skaffe nye medlemmer til Erhvervsklubben, og 
nævnte i forlængelse heraf, at bestyrelsen bestemt er modtagelig for nye tiltag.

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og gav ordet til formanden for afsluttende 
bemærkning.

Formanden takkede dirigenten for at have påtaget sig hvervet som dirigent.

Generalforsamlingen afsluttet kl. 1935

Michael Eriksen, Hotel Thisted, præsenterede herefter sig selv og hotellet og de fremtidsvisioner 
men har.

                                                             Ole Møller-Knudsen
                                                                    Dirigent

Ref/ Karl K. Tange.


