REFERAT
GENERALFORSAMLING
Onsdag d. 13-10-2021 kl. 19:00
HIC
Deltagere:
Dato 13-10-2021

Referent:
Patrick

DAGSORDEN
1. Valg af dirigent
1.1. Rasmus Møller valgt.
2. Beretning
2.1. Fahad fortæller vi har haft Corona lukket. Han informerer omkring det
nye udstyr samt reol. Der har være et mindre fald i medlemmer og i antal af instruktører. Han fortæller at arrangement for instruktøren er faldet.
3. Udvalg
3.1. Intet udvalgsarbejde er foregået det foregående år og ingen ny udvalg
er oprettet
4. Fremlægning af regnskab
4.1. Store udgifter på rengøring grundet Corona.
4.2. Sidste udstyr der er købt betalt kontant.
4.3. 4.3 HFF har sidste rate på lånet for at købe udstyr i november 2021.
5. Behandling af indkommende forslag
5.1. Marketing - På opfordring fra Fleming skal der kigges på bedre synlighed for HFF og events, altså sætte penge af til markedsføring.
5.2. Indvarsling til generalforsamling - Bestyrelsen forslår at lave indkaldelsen om til generalforsamling så den ikke bliver varslet i lokalavisen men
på hjemme siden og bliver sendt ud på e-mail i stedet. Dette blev vedtaget
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5.3. Instruktører - Bestyrelsen har lovet at skaffe flere instruktører, og skabe
en vision for mere arrangement fra instruktører. Der skal udpeges en
ansvarlig for at op følge på aftaler med instruktørerne.
6. Valg af bestyrelse
6.1. Formand - Tonny Gumoes (valg lige år)
6.2. Kasserer - Patrick Nielsen (valg ulige år)
6.3. Bestyrelsesmedlem Jan Bermann (valg ulige år)
6.4. Bestyrelsesmedlem Camilla Bach-Johansen (valg lige år)
6.5. Bestyrelsesmedlem Philip Wiberg Gumoes (valg lige år)
6.6. Bestyrelsesmedlem Fahad Ahmed (valg ulige år)
6.7. Bestyrelsesmedlem Daniel Summer (valg lige år)
6.8. Suppleant Mette Søgaard (valg for 1 år)
6.9. Suppleant Sixten Schmidt (valg for 1 år)
7. Valg af revisorer:
7.1. Revisor Erik Ø. J. (valg ulige år)
7.2. 9.2 Revisor Mogens Grunnet (valg lige år)
8. Eventuelt
8.1. Ønske om julefrokost for frivillige, instruktører og bestyrelse.
8.2. Nye træning redskaber bl.a. nyt ”kosteskaft” og ønske om boksebold.
8.3. Lave en guide til hvordan man booker sig på hold.
8.4. Ryddet op i hjemmesiden og nye tekster og billeder.

Note: ændrings dato til den nye vedtægt og sendes til kommunen.
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