
 

 
 
 
Referat af generalforsamling i HGU onsdag d. 23.09.2020 
 
 
Thomas bød velkommen til årets generalforsamling. 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Michael Kjerkegaard blev valgt som dirigent. Annette Carlson blev valgt som referent.  
 
Michael takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var varslet rettidigt. 
 
2. Bestyrelsens beretninger for det forløbne år 
Årets beretninger er lagt ud på HGUs hjemmeside og var samtidig printet ud og lå rundt på 
bordene. Thomas fremlagde sin årsberetning, som også bliver lagt ud på hjemmesiden. 
 
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse. 
Regnskabet er underskrevet af Bestyrelsen. Preben gennemgik regnskabet og det viser et 
overskud på 75.860. 
  
Regnskabet blev godkendt. 
 
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
Årets budgetter var på forhånd sendt ind.  
 
Budgetterne blev godkendt 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant. 
Mona Sandberg var på valg – Mona ønskede genvalg og blev valgt 
Preben Graungaard var på valg og ønskede ikke genvalg. 
Der søges efter et nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for Preben. 
 
Karina Kyster Nybo ønskede genvalg som 1. suppleant og blev valgt 
Johnny Klausen ønskede genvalg som 2. suppleant og blev valgt 
 



Valg af revisorer – Henrik Mikkelsen og Kim Jensen ønskede genvalg og blev valgt 
Valg af revisorsuppleant – Børge Kromann blev valgt. 
 
7. Eventuelt 
Ændring af formålsparagraf – den nye tekst giver plads til at støtte bredere end hidtil. 
 

Den nuværende tekst:   
§ 2 
Foreningens formål er gennem idræt og andet kulturelt arbejde at fremme det frie, 
folkelige ungdoms-arbejde. Det er endvidere foreningens formål at udvikle 
medlemmernes lyst til at engagere sig og tage et medansvar i foreningen. 
 
 
Forslag til ny tekst: 
§2 
Foreningens formål er at virke for idrættens og kulturens fremme og styrke det 
frivillige foreningsarbejde i Højen for derigennem at fremme den enkeltes og 
fællesskabets sundhed og trivsel. 

  
Forslaget til ændring af formålsparagraf sendes ind til kommunen og godkendes. 
 
 
Gymnastik og fitness har fået lagt et hold på samme tidspunkt og super ærgerligt, da det 
er samme målgruppe de henvender sig til. Blot en tanke til næste års planlægning. Dette 
blev noteret. 
 
 
Tak til Michael for at ville tage tjansen som dirigent. 
 
 
 


