
 

 

Referat af generalforsamling onsdag d. 21.09.22 

 

1. Valg af dirigent samt 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 
Thomas fremlagde sin beretning – se nedenstående. De indkomne beretninger fra de 
forskellige afdelinger, lægges ind på HGUs hjemmeside. 
 

Så gik der endnu et år, siden vi var samlet her sidst. Hold da op hvor tiden pisker af sted. Kunne man 
bare trække lidt i håndbremsen engang i mellem, så vi kunne nå noget mere. 

Der kom godt gang i vinteraktiviteterne, men også med udfordringer. Så som det er svært at finde 
frivillige hænder til udvalgene og instruktører, så er det også blevet svært at tiltrække de unge 
mennesker. Der skal gentænkes hvordan vi kan tiltrække dem. Det er ikke kun os, der har svært ved 
det, det er gældende på landsplan. 

Med kort varsel tog gymnastikudvalget opgaven med at få afviklet vores årlige bankospil, som jo ikke 
havde været afholdt de sidste par år. Det klarede de med stor succes. Stor ros til dem og tak for at tage 
opgaven.  

De fik også afholdt den årlige gymnastikopvisning med god opbakning. Godt arbejde igen til udvalget. 

Efter sidste generalforsamling har vi jo fået Fitness og Byfesten ind under HGU-paraplyen. Det er til 
stor fordel for alle at vi har det samlet. 

I forhold til Byfesten betyder det også at HGU kommer til at involvere sig mere heri og kommer til at 
hjælpe med at planlægge og hjælpe til med nogle af aktiviteterne. Vi er også gået ind i at dække eller 
minimere et evt. underskud, i samarbejde med Venner for Højen. Det er i alles interesse at Byfesten 
bliver afviklet og at vi har en lokal folkefest, som der bliver støttet op om. Stor tak til Byfestudvalget for 
at afvikle, planlægge og bruge så mange timer på det. 

Som noget nyt i år, blev der givet en HGU pris som blev uddelt under byfesten. Dette for at så mange 
var med til at fejre personen. Da det var første gang i år og vi i FU ikke kunne vælge, hvem der skulle 
have den, blev den tildelt til både Yvonne Jørgensen og Mikkel Andersen. Fra næste år vil der kun blive 
uddelt en pris.  

Taekwondo er blevet etableret som en klub i klubben, og de har godt gang i den og en fin vækst i 
medlemstallet. Det er rigtig dejligt at se. 

 



Vores banebelysning har været et samtaleemne de sidste par år. Nu ser det endelig ud til at der er 
kommet helt styr på det. Kommunen har her på det sidste tage ansvar og gået ind i det og fået løst de 
sidste udfordringer. 

I bestyrelsen er der blevet arbejdet med kommunikation og hvordan man kommer ud til så mange som 
muligt via SoMe kanalerne. Dette arbejde er slet ikke slut. 

Der er også blevet arbejdet med tiltrækning af frivillige og frivilligheden som betyder rigtig meget for 
at få foreningen til at fungere. 

Til sidst en stor tak herfra til FU, Bestyrelsen, udvalgene, Byfesten, instruktørerne og de frivillige. Der 
ville ikke være nogen forening uden jer! I gør et kæmpe stykke arbejde og husk: ”vi kan meget mere og 
det lykkes meget nemmere ved at løfte i flok”! 

 
3. Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Per fremlagte regnskabet – se vedlagte. 
Ift det endelige resultat ligger indtægterne for de enkelte afdelinger i det samlede resultat. 
Indtægterne på fitness skal lægges under Fitness’ egenkapital. 
 
Fitness mener kontingentindtægter ligger for lavt. Dette bliver tjekket og gennemgået og 
fremlægges på næste best. møde. 
Regnskabet godkendes såfremt ovenstående punkter bliver klarlagt. 
 
Indtægt fra OK er ikke kommet med i dette års resultat, da Brugsen ikke har fået beløbet 
overført til HGU. Det kommer med i næste års regnskab. 
 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
Alle afd. har afleveret budgetter og de ser ok ud. 
De forskellige budgetter fremlægges på næste best. møde. 
Under ovenstående forudsætninger godkendes budgettet for det kommende år. 
 

5. Behandling af indkomne forslag  
Der ikke kommet nogen indkomne forslag. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant 
Mona Sandberg og Thomas Ahlfeldt er på valg og er genvalgt. 
 
Karina Kyster Nybo ønskede genvalg som 1. suppleant og blev valgt 
Johnny Klausen ønskede genvalg som 2. suppleant og blev valgt 
 
Henrik Mikkelsen og Kim Jensen er genvalgt som revisorer. 
 
Vi mangler en revisor suppleant. Dette findes til næste best. møde. 

 

7. Eventuelt 
Byfesten har et forslag om at pokalen fra Vejdysten bliver placeret i skabet i Multihuset. 
Dette punkt tages med på næste best. møde.  
 
Der bliver spurgt til om det er muligt at man, som tidligere, ligger et indslag ind ved 
generalforsamlingen, for evt. at kunne tiltrække flere folk. 
Dette tages op på best. møde. 

 


