
 

 Generalforsamling i Herning Ishockey Klub  
Onsdag d. 6. juni 2012.  
 
Formand Michael Mølgaard bød velkommen til generalforsamlingen og bad generalforsamlingen mindes 
æresmedlem og klubgrundlægger, Hugo E. med et minuts stilhed.  
 
Dagsorden:  
1. Valg af dirigent  
 
Bjarne Skou blev foreslået og valgt til dirigent og startede med at konstatere generalforsamlingens 
lovlighed og beslutningsdygtighed jævnfør foreningens vedtægter.  
 
Generalforsamlingen overgik herefter til næste punkt på dagsordenen:  
 
2. Formandens beretning  
 
Blev i år delt op i to. 
 

- Formandens beretning v/ Michael Mølgaard (hele formandens beretning er medsendt som bilag) 
- Sportslig beretning v/ Erik Pedersen (Den sportslige beretning er vedlagt som bilag) 

 
 
Formandens beretning samt den sportslige beretning blev taget til efterretning af generalforsamlingen.  
 
3. Forelæggelse af regnskab  
 
Lars Brændgaard gennemgik regnskabet som blev omdelt på bordene.  
Regnskabet viste et overskud på 40 tus., igen et flot år af HIK. 
Regnskabet blev godkendt.  
 
4. Behandling af indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent  
 
Kontingent for den kommende sæson: U7 skal i fremtiden betale 1000,- kr. uden gavekort, for holdene U9, 
U11 hæves kontingent med 200,- kr. For øvrige hold hæves kontingent med 300,- kr.    
 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 
a. Michael Mølgaard(Formand, tegningsret for HIK) Villig til genvalg  

b. Kent Andersen (Menig Bestyrelsesmedlem)Villig til genvalg  

c. Michael Weis (Kasser, tegningsret for HIK)Villig til genvalg  

d. Flemming Andersen (Menig bestyrelsesmedlem) Villig til genvalg  
e. Bjarne Linnet (Næstformand)villig til genvalg 
 
Alle blev genvalgt  
 
6. Valg af revisor og revisorsuppleant  
 



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 bad om ordet og startede med at takke Ruth Fagerlund for et stort stykke 
arbejde gennem de sidste mange år. Ruth har valgt at stoppe sit frivillige arbejde for HIK.  

- Opstart til ny sæson sker søndag d. 19. aug. 2012 
- Der blev udnævnt nyt æresmedlem, Villy Mølgaard. Villy blev fremhævet for sit kæmpe store og 

utrættelige arbejde gennem de sidste 30 år. Både som holdleder, buschauffør og frivillige arbejde 
gennem alle årene. 

- Der fremkom ide omkring at der på en eller anden måde skulle laves en kontrakt med de fremtidige 
talenter, således det kan sikres at der tilfalder uddannelses penge til HIK hvis de kommer til NHL. 
Bestyrelsen svarede at de ville undersøge dette, men det ikke var det nemmeste da det jo ikke er 
HIK der laver kontrakt med de unge spillere.  

 
Herefter rundede dirigenten generalforsamlingen af, og takkede for god ro og orden.  
Slutteligt ønskede formanden alle en god sommer.  
 


