Referat af ordinær generalforsamling i HSOK`s venner
19. februar 2020
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af kontingent
Indkomne forslag
Valg:
a. Formand
b. 1 bestyrelsesmedlem
c. 2 bestyrelsessuppleanter
d. 2 revisorer
e. 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt

Ad 1

Laus Seir blev valgt som dirigent

Ad 2

Formand John Steenfeldt-Jensen fremlagde beretning. Beretningen blev
godkendt ( se vedlagte)

Ad3

Kasserer Anna Lise Lyk gennemgik regnskabet, og regnskabet blev godkendt.
(se vedlagte)

Ad 4

Generalforsamlingen vedtog, på bestyrelsens foranledning, at bibeholde
kontigent på kr. 100,00

Ad 5

Ingen indkomne forslag

Ad 6

Den ny bestyrelse ser efter valg således ud:

Formand:

John Steenfeldt-Jensen

Kasserer:

Anna Lise Lyk

Bestyrelsesmedlemmer: Sisse Jørgensen, Verner Rundh og Lise Sewohl
Suppleanter: Annelise Hall og Jørn Steffensen
Revisorer:

Lis Kornerup og Jette Jessen-Jensen

Revisorsuppleant: Vibeke Miène

Ad 7

Flemmimg Larsen takker, på HSOK´s formands Ole Kyhl`s vegne , for den
store indsats Vennerne i årets løb har ydet, idet det også kommer HSOK til
gavn.
I 2019 har Vennerne bidraget med tilskud til lyddæmpning af loftet i
klublokaler, tilskud til Dicte Højbjerg Andersen til mental træner, tilskud til
pandelamper til ungdomsafdelingen, lederprisen 2019 samt ungdomsprisen
2019.
John orienter om indkøb af transportabel hjertestarter med hjemsted i
Klubgården. Vedr. kursus i i brug af ovennævnte vil vi høre nærmere.
Derefter kom vi til den spændende lodtrækning til alle, der har betalt overpris
for medlemskab af Vennerne. Der var sat 2 flasker vin på højkant, og de gik til
Ulla Larsen og Karen Hansen.
Efter at John havde takket alle de ildsjæle der er i og omkring Vennerne, blev
det i år John Miéne, der var den heldige modtager af årets lederpris. (se
vedlagte begrundelse)
Laus Seir takkede, som dirigent, for god ro og orden og der blev derefter
udbragt et trefoldigt leve for HSOK`s Venner.
John Steenfeldt- Jensen takkede dirigenten.
Derefter var der spisning og hyggeligt samvær.
Næste møde bliver aftalt snarest.

Lise Sewohl – referent
Laus Seir - Dirigent

