
Der afholdtes ordinær generalforesamling tirsdag de. 20.08.19. kl. 1900 på Hotel Tinggaard, 
Hurup med deltagelse af ca. 30 personer incl.  Den samlede bestyrelse.


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 kontingen for det kommende år

5. Indkomne forslag

6. Forslag til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt                    


Ad pkt. 1:


Formanden bød velkommen til de fremmødte og foreslog på bestyrelsen vegne advokat Ole 
Møller-Knudsen som dirigent.

Ole Møller-Knudsen valgt uden modkandidater.


Ad pkt. 2:


Formanden indledte  beretningen med at konstatere, at der var en positiv udvikling mht. 
Medlemstallet i Erhvervsklubben således der pt er godt 170 medlemmer af Erhvervsklubben. 
Dette skyldte til dels en god promovering af Erhvervsklubben, samtidig med at Eliteselskabet har 
fået ansat Hans Peter Jarl Madsen (HP), der er god til at få indtegnet nye medlemmer samtidig 
med at han skaffer sponsorer til Eliteselskabet.


Formanden glædede sig endvidere over, at Erhvervsklubben i indeværende sæson har kunnet 
overføre ca. kr. 2,1 mill. til Eliteselskabet mod ca. kr. 2 mill. sidste år.

Dette resultat er dog sket ved brug af lidt af Erhvervsklubbens egenkapital.  Samtidig betyder 
dette et mindre underskud på Erhvervsklubbens årsregnskab.


Der er traditionen tro også i dette år givet tilskud til de 2 moderklubber, TIK og HF-Mors, ligesom 
Bette Balkan har modtager tilskud.


Hjemmekampene er stadig et stort hit, og i år har der ikke deltaget under 300 personer til 
hjemmekampsarrangement, hvilket er rigtig fint og dejligt.


I indeværende sæson er det lykkedes at få sponseret mad til en stor del af 
hjemmekampsarrangementerne, hvilket har bidraget positivt til årsregnskabet. 


Erhvervsklubben har indeværende sæson ikke haft  arrangementer hos Limfjordsteateret, idet 
man er er igang med en større ombygning/nybygning.

I den nye sæson vil der blive afholdt et lidt større arrangement hos Limfjordsteateret som 
kompensation for indeværende sæson.


Årsfesten er de sidste par år blevet slået sammen med Eliteselskabets spinningsarrangement, 
hvilket hidtil har fungeret fint. Der træffes senere beslutning om denne ordning fortsætter i 
kommende sæson.


Beretningen blev herefter godkendt med akklamation.


Ad pkt. 3:


Kassereren gennemgik herefter regnskabet, der udviste flg. nøgletal:


 




                                   Nettoomsætning                          kr. 2.764.732

                                   Støtte moderklubber                    kr.      66.894 (incl. Bette Balkan)

                                   Hjemmekampsarrangementer      kr.   592.191


                                   Resultat før finansielle poster.      kr. 2.105.647


                                   Årets resultat                                 kr. - 53.415


                                   Egenkapital pr. 30.06.19.              kr. 149.318


Der henvises iøvrigt til det omdelte og vedlagte regnskab for yderligere nøgletal.


Regnskabet blev godkendt med akklamation og uden spørgsmål eller kommentarer.


Ad pkt. 4:


Formanden foreslog uændret kontingent i kommende sæson, som betyder


Enkeltmandskontingent/privatkontingent                     kr.  9000,-

Enkeltmandsvirksomhed                                              kr. 13000,-

Firma med flere ansatte                                                kr. 18000,-

Dobbeltmedlemsskab                                                   kr. 27000,-


Forslaget godkendt uden ændringer eller kommentarer.


Ad. Pkt. 5:


Der var ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.


Ad pkt. 6:


Peter Overgaard, Bjarne Madsen, Niels Otto Skærbech og Leo Schytte var på valg til bestyrelsen. 
Alle blev genvalgt med akklamation og 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 det store tilskud til Eliteselskabet og glædede sig over det 
gode samarbejde, der er imellem de 2 bestyrelser, og orienterede herefter om “rigets tilstand”, 
ligesom der fandt en orientering sted omkring udvidelse af Thy-Hallen.


Dirigenten takkede herefter for god ro og orden under generalforsamlingen.


Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen.


Generalforsamlingen afsluttet kl. 1935, hvorefter der var spisning og hyggeligt samvær.


                                                                 Ole Møller-Knuden

                                                                        Dirigent


Ref/Karl K. Tange

   


