
Hyllinge Gymnastik- og Idrætsforening 

Dagsorden for H.G.I.F. generalforsamling torsdag den 3. marts 2016 kl. 19.30 i Vesthallen 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

a. Referent: Brian Andersen 

b. Dirigent: Willy Bjarnø 

c. Mail 18.1 + 24.1 samt opslag i vesthallen 

 

2. Valg af 2 stemmetællere. 

a. Kurt og Mikael 

 

3. Aflæggelse af formandens skriftlige beretning. 

a. Ikke mange aktiviteter, dog udarbejdelse af nye vedtægter 

b. Beretning er taget til efterretning 

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

a. Helge (kasserer) fremlagde regnskabet for 2015, med årets resultat på 60,- 

 

b. Regnskabet er godkendt af revisorer og generalforsamling 

 

5. Orientering fra Vesthallen. 

a. HGIF har haft 2 repræsentanter i bestyrelsen fra HGIF, hvilket er muligt som følge af 

ændringer fra Næstved kommune. 

Kåre orienterede fra Vesthallen. Svært at gennemskue årets økonomi, bla. som følge af 

besparelser fra Næstved kommune. Godt og konstruktivt samarbejde med halinspektøren. 

Alt lys er skiftet LED, som sikre en besparelse på driften. Brugere er tilfredse med det nye 

lys. Køkkenet er blevet opgraderet med passende udstyr. Hyllinge skole har været flittige 

brugere af hallen i 2015. Der har været en låneomlægning, der er gennemført, hvilket giver 

en årlig årlig besparelse på cirka 60.000,-. Lejekontakter med kommunen er forlænget. 

 

6. Forelæggelse af budget for indeværende år. 

a. Helge (kasserer) fremlagde budget for 2016. Der forventes et overskud på 740,- for 2016 

b. Vedtaget og taget til efterretning 

 

7. Fastsættelse af kontingent. 

a. Fastsat til 10,- 

 

  



8. Behandling af indkomne forslag:                                                                                                                                            

a) forslag fra bestyrelsen:  Godkendelse af reviderede vedtægter for H.G.I.F.    

Vedtaget                                                                                                                                    

b) øvrige forslag: ingen 

 

9. Valg til bestyrelse m.v. :                                                                                                                                                       

På valg formand Brian Andersen for 2 år.                            Modtager genvalg                                                                                                

ikke på valg næstformand  :  Willy Bjarnø                                          1 år tilbage                                                                     

ikke på valg kasserer :  Helge Christensen                                          1 år tilbage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ikke på valg til revisor :  Lars Raaddam                                                1 år tilbage                           

På valg til revisor for 2 år:   Laila Andersen     Modtager genvalg 

På valg revisorsuppleant 1 år:  Uffe Hassing 

På valg til fanebærer 1 år:  Helge Christensen                                    Modtager genvalg 

      

 Vedtaget 

                                                                                                                                                                                                                                                                                

10. Valgt til Vesthallen:                                                                                                                                                                                 

Valg af medlem til Vesthallens bestyrelse: Kåre Schelke    Modtager genvalg                      

 

 Vedtaget                                                                             

                                                                             

11. Valg af 4 medlemmer til Vesthallens repræsentantskab. 

På valg er : Brian Andersen, Per Harding, Lars Raaddam og Tina Raaddam. 

 

 Vedtaget 

 

12. Eventuelt.  

a. Formanden meddeler Vesthallen omkring reprænsentanter og bestyrelsesmedlemmer på 

vegne af HGIF og AMOS. Vi opfordrer Vesthallens bestyrelse til mere kommunikation. Samt 

til at søge fonde m.m. omkring indkøb af udstyr til hallen. 

Fodbold afdelingen som selvstændig enhed har fortsat egne rettigheder til Vesthallen. De 

kan benytte faciliteter såfremt de opfylder foreningskravene fra Næstved Kommune. 


