
GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Ar 2017, den 9. marts kl. 19.30 pa Hiller d Stadion, Bag Malet, afholdtes generalforsamling
foreningen FIF Hillered Atletik.

Feigende var medt:

Nicolaj Raagaard S rensen (formand)
Sanne Vang Christensen
Preben Olsen
Knud Erik Pedersen
Dorte Maria Ramlov
Jette Svendsen
Annette S rensen
Janna Rasmussen

Dagsordenen var salydende:

1. Vaig at dirigent og referent.
2. Best relsens beretning for det forlobne ar.
3. Forelaeggelse af regnskab for det forlobne ar til godkendelse.
4. Forelasggelse af bestyrelsens budgetforslag samt forslag til kontingent for det kom-

mende ar.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. VaIg af formand - formanden er ikke pa vaIg i ar.
7. Vaig af kasserer - Janna Rasmussen er pa vaig.
8. Vaig af bestyrelsesmedlemmer - Jette Svendsen og Annette Sorensen er pa vaig.
9. Vaig af suppleanter til bestyrelsen.
10. Vaig af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Ad 1;

Til dirigent vaigtes Knud, og Sanne vaigtes som referent.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig,
hvilket samtiige de modende tilsluttede sig.

Ad 2:

Pa bestyrelsens vegne aflagde formanden beretning og henviste til, at beretningen var sendt
pa mail til alle   edle   er, men fremh vede bl.a. folgende:



Klubben er stadig i en opbygningsfase. Der bar veeret en mindre tilgang og en mindre ned-
gang. Totalt set en Nile nedgang i medlemmer. Der skal arbejdes med fastholdelse. Klubben
bar flest medlemmer i de yngre klasser.

Udmeldingerne begrundes gennemgaende med at medlemmerne bar mange lektier og der-
for bar sv rt ved at na traeningen.

Der arbejdes fortsat pa de fe   mal.

Tr ningsmilj : Der er et mal om at ca. 50 skal traener bver gang, men lige nu er der kun ca.
30 bver gang. De deles I to aldersopdelte grupper.
Igennem bele aret bar der v»ret lordagstraening og nu er der ogsa trasning for ungdom tirs-
dage og torsdage med styrketr ning. Det gores for at tiltraekke flere medlemmer i ungdoms-
aldersklassen.

Forreldregruppe: Malet med at fa foreeldregruppen til at deltage noget mere korer ikke sa
godt. Der er brug for at fordele opgaver ud pa flere b nder. Knud og Dorte bar baft gang i
traening for foraeldre.

Traenere og bjaelpere: Der er bebov for en traener yderligere, men denne er endnu ikke fun-
det. Forelobig er der lavet en opdeling sa Henning er mentor for Signe, Dagmar, Wilma og
Tobias som bj lper til med trasningen af de mindste medlemmer. Nicola  og Andre traener
den lidt aeldre gruppe. Der er sa lidt forskudte modetider for bornene mandage og onsdage.

Stre nekulturen: Klubben ser gerne at nogle flere medlemmer deltager i staevner. Arsagen til
at flere ikke tager med er nok at de er usikre pa egne praestationer og pa bvad det vil sige at
deltage i et staevne. Der er en tendens til at nar de kommer lidt op i alderen sa begynder de
at tage med. Det er primaert de yngre, der ikke deltager i staevner. Ved Kronborg Games bar
der vffiret en nedgang i antal deltagere berfra.

Klubben forsogte med at lokke med biograftur ved et bestemt antal points ved steevner. Men
der blev ikke opnaet det fastsatte antal points.
Der blev lavet en lille sporgeundersogelse ved sidste traeningslejr. Deltagerne svarede at de
kan godt lide at treene i klubben, men staevner var ikke lige i alles interesse.

Tr ningskultur: Der arbejdes fortsat med en rod trad gennem treeningskulturen.

0konomien. Regnskabet viste et overskud.

Slotsstistafetten er en succes. Vil dog gerne op pa 300 deltagende bold.
Til gribskovlobet bar der desvserre vaeret et nedadgaende deltagerantal i et par ar.
Der er taget kontakt til C ristian Friis for at bolde et mode, da ban bar stor lobserfaring og
mange ideer. Der bar vaeret forskellige overvejelser med forslag om at sla lob sammen med
andre lob, men nok bedst med dem i naeromradet. Men der er ikke noqet konkret pa teqne-
braettet.

Det nye styrkerum er blevet godt. Under traeningerne skal der altid vaere en traener tilstede.
Det bruges primaert af klubben tirsdag, torsdag og lordag.
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Kommentarer til beretningen:

Der deitager nogle orienteringsklubmedlemmer i vinterturneringen. Det skyides at klubben
manglede deltagere for at kunne stille med hold.

Forslag om pokaler - evt. vandrepokaler. Det har vaeret brugt for. Overvejelser om man kan
tage det op igen.

Nicolaj har stadig overvejelser om klubmodul og hjemmesiden.

Beretningen er godkendt.

Ad 3 og 4:

Regnskabet blev gennemgaet, og efter en raekke sporgsmal blev det enstemmigt godkendt.
Ligeledes blev budgetforslaget godkendt og det blev enstemmigt vedtaget at kontingentet
fastholdes uaendret. Regnskab og budget blev forud for generalforsamlingen sendt ud pa
mail til alle medlemmer.

Ad 5:

Der var ikke indkommet forslag.

Ad 6:

Vaig af formand - formanden er ikke pa vaig i ar.

Ad 7:

Vaig af kasserer - Janna Rasmussen er pa vaig. Janna blev enstemmigt valgt.

Ad 8;

Bestyrelsesmedlemmerne Jette Svendsen og Annette Sorensen er pa vaig. De blev begge
genvaigt enstemmigt.

Ad 9:

Vaig af suppleanter til bestyrelsen. Knud Erik Pedersen blev valgt som suppleant.

Ad 10:

Vaig af revisor og suppleant. Som revisor blev Henning genvaigt.

Ad 11:

Under eventuelt blev  ere forhold droftet.
Det droftedes, hvordan vi fastholder bornene. Der er behov for flere traener. Til de belt sma
behover traenerne ikke nodvendigvis vide sa meget om atletik for der kan tilbydes kursus.
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Der er planer om at sende de unge, som Henning er mentor for, pa bornetreenerkursus til for-
aret.

Forslag om at pokaler (tildelt efter pointsystem) kunne vaere interessant. Der kunne afholdes
en pokalfest for hele klubben. Det kan maske fa flere medlemmer til staevner.

Formanden bar talt nr ed Morten Jensen om et evt. samarbejde.

Dorte onsker at fortsaette med at tilbyde masters-traening. Gerne en gang i ugen. Bade forael-
dre og masters.

Klubben mangier 2, 3 og 4 kg hamre til hammerkast. Nuveerende faciliteter er for ringe til
hammerkast, da der altid vil vaere konflikt med parkerede biler. Der skal undersoges en mulig
loaning pa grass et andet sted pa stadion.

Stadion er ca. 20 ar gammel. Vi blev lovet at det skulle gores i stand hver 5. ar. Men det er
kun gjort en gang pa de 20 ar.
Det er fordi det er dyrt. Klubben bor bede idraetsudvalget om at saette penge af til renovering
af stadion i naeste ars budget.
Der er sat penge af til nyt net ved diskos. Det vil stadion kobe ind.

Overvejelser om et nyt redskabsskur til klubben.
Der er onsker om at der indkobes lidt flere redskaber og at de eksisterende redskaber opgra-
deres sa der er to af hver.

Forslag om "Day-Dose". Det er et kosttilskud. DAF har indgaet sponsoraftale med Day-Dose
og klubben vil modtage 10 % af det belob hver enkelt kober produkter for ved at anvende
den tildelte klubkode. Klubben er indtil videre ikke gaet videre med det.

Tak til alle hjaelpere i arets lob.

Der er behov for et arrangementsudvalg. Det vil sige et udvaig som kan sta for arrangemen-
ter.

Der skal findes en afloser for Preben med hensyn til Gribskovlobet og Slotsstistafetten.

Saledes passeret.

Knud Erik Pedersen

Nicolaj Raagaard Sorensen
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