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Referat af Generalforsamling
Tirsdag den 30. maj 2017 i Vanløsehallerne
Fremmødte:

16 medlemmer

1. Valg af dirigent og en stemmetæller
Formanden bød velkommen og
·
·

Maria Grell blev valgt til dirigent
Jette Bruun Nielsen blev valgt til stemmetæller

Generalforsamlingen fastslog at den var lovlig indkaldt.

2. Formanden aflægger beretning om årets virksomhed
Dirigenten gav formanden ordet til Formandens beretning.
*Formandens fulde beretning vedlægges referatet.
Highlights
· Medlemsfremgang – kurven er ved at være knækket i både VHC Vidar og på
Sjælland generelt.
· Trille Trolle er sat i værk
· 25 turneringshold
· Arrangementer: Håndboldskole 2016, skolesamarbejde, osv.
· Udfordringer i forhold til hal tid – Vanløse idrætsråd er blevet oprettet
· Ny struktur i bestyrelsen – efterår/vinter 2017
· Stor tak til frivillige og trænere
Der var ingen kommentarer til formandens beretning.

3. Den Økonomiansvarlige forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse
*Regnskabet vedlægges referatet.
Highlights
· Indtægter 480.427
Kommer bl.a. fra medlemmer, restancer, kræmmermarked
· Omkostninger 411.043
Kommer bl.a. fra trænerlønninger
Kommentar til regnskabet:
· Aktier – hvilke aktier har vi og skal de måske sælges?
Gamle aktier i Danske bank. Vi tager ikke stilling til om de skal sælges nu.
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·
·
·

Lav indtægt på Trille Trolle, hvorfor?
Fordi vi investerede i Trille Trolle i år. Vi satser på større indtægt næste år.
Stor ros til posten 7 - Tilgodehavender
Forklaring af FOS tilskud

Ingen yderligere kommentarer.
Regnskabet blev godkendt.

4. Budget 2017
*Budgettet vedlægges referatet.
Spørgsmål til kræmmermarked indtægter.
Ellers ingen yderligere kommentarer.
Budgettet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
N/A
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand
Ungdomsformand
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem
Økonomiansvarlig
Suppleant
Revisorer
Revisor Suppleant

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Jens Andersen (ulige år)
Anna Sand (lige år)
Maria Bagger Grell (ulige år)
Andreas Gerbaulet (ulige år)
Frank Autzen (lige år)
Tina Herrmann (lige år)
Rikke Krøll (lige år)
Kiri Louise Ottosen (hvert år)
Ingelise Olsen (hvert år)
Jette B. Nielsen (hvert år)
Asger Fog (hvert år)

7. Eventuelt
Stor tak til Jette og Conny fra VHC Vidars Venner. Ny gruppe af forældre har
overtaget.
Formand Jens Andersen efterlyser ideer til hvordan flere kan møde op til
generalforsamlingen.
· Kan vi evt. rykke mødet til februar
· Kan det kombineres med andre events
· Større synlighed på diverse medier
Dirigenten takkede for god ro og orden.
På bestyrelsens vegne
Tina Aagaard Herrmann
VHC/Vidar
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