
Generalforsamling i Herning Ishockey Klub 

21. maj 2014 

REFERAT: Per Hansen 

Der var fremmødt  42 personer inkl. bestyrelse 

Dagsorden. 

  

1. Valg af dirigent  

Kent Kølbæk blev valgt og startede med at konstatere at generalforsamlingen var rettidigt 

indvarslet og dermed lovlig og beslutningsdygtig. 

- gav herefter ordet til formanden og dennes beretning. 

 

2. Beretninger 

Formandens beretning  

(se bilag a.) 

Formandens beretning blev godkendt 

  

a. Sportslig beretning U 7 – U 13  v. Lars Bach 

Kort præsentation af ATK-bogen som alle træner efter. 

Stor tilgang af spillere i U 9 – 

Skøjtetræning og leg – sociale arrangementer med julefrokost og ”weekendlejr” 

Ca. 28 spillere – og 4-5 trænere  

Skøjtetræning og stokteknik 

U 11 

Ikke så mange spillere – ca. 15 -17 spillere 

Tabte stort indtil jul – derefter begyndte sejrene at komme 

Triple A turnering i Tjekkiet – store nederlag, men en fin oplevelse og en god sæson 

 

U13 

33 spillere  

Turnering i 13 I  - og 13II 

12 kampe før jul uden pointtælling 

12 kampe efter jul tællende som DM 

Turnering i Frankrig 

Sølv til DM 



JM glippede på eet sølle straffeslag 

 

b. Sportslig beretning U 15 – 1. Division v. Dan Jensen 

Skøjteløb – ATTITUDE -  stokteknik 

U15 puljehold – masser af istid 

JM + DM Bronze 

 

U17 turbulent start – med hjælp af 8 spillere fra U 15 

Sluttede flot af med DM sølv 

 

U20 Helt nyt hold i forhold til sidste års vinder 

Vinder af JM 

 

                         1.divison  

                          

 

3. Forelæggelse af regnskab 

Lars Brændgaard gennemgik regnskabet som udviste et underskud på tkr. 112 

(se regnskab i bilag 2) 

Regnskabet blev godkendt  

 

4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 

Ingen indkomne forslag 

 

Kontingentsatser foreslås hævet med kr. 300,- for 1. division 

             -og kr. 200,- for alle andre hold 

             Forslaget blev godkendt og vedtaget af generalforsamlingen.  

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

a. Michael Mølgaard  Villig til genvalg 

b. Bjarne Linnet                     Ikke Villig til genvalg 

c. Kent Andersen  Villig til genvalg 

d. Flemming Andersen Villig til genvalg 

e. Michael Weis  Villig til genvalg 

f. Peter Stensballe  foreslået som nyt medlem 

Alle villige til genvalg BLEV genvalgt 

Som nyt medlem blev Peter Stensballe valgt til bestyrelsen 

 



 

6. Valg af revisor og revisorsuppleanter 

a. Lars Brændgaard  Villig til genvalg 

b. H.P. Fenger  Villig til genvalg 

c. Ivan Thomsen  Villig til genvalg 

                Alle blev genvalgt 

 

7. Eventuelt 

Michael Mølgaard: 

Skolereformen gør at istiderne bliver rykket med 30 minutter – og det er et meget større problem 

end det umiddelbart ser ud til. Den 4. ugentlige træning er særdeles vanskelig at få placeret, 

måske noget weekendtræning – eller styrketræning i stedet for. Der arbejdes med det lige i 

øjeblikket. 

Kraftcenter / talentklasser kommer til at koste kr. 300,- pr. måned = kr. 3.000,- årligt. 

Tak til Bjarne Linnet (in absentia) – som fortsætter som bestyrelseskandidat i erhvervsklubben. 

Tillykke med 80 årsdagen til Asger Kragh (også in absentia) 

 

        Dirigenten afsluttede herefter generalforsamlingen og takkede for god ro og orden  

 


