
 

 

Referat fra Hermods generalforsamling den 25. august 2022.  

 

Karsten bød velkommen til de i alt 26 fremmødte. 

1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Per Grumsen, som blev valgt. 

Per takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen er indvarslet jf. vedtægterne – den 

er annonceret på hjemmesiden den 9/8 og i Jyske Vestkysten den 11/8.  

 

2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

Karsten  fremlagde bestyrelsens beretning.  

Det efterlader spørgsmålet: ”Hvad kan der gøres for at få medlemmerne tilbage efter corona”. Det 

skal både bestyrelsen og foreningen arbejde med.  

Beretningen blev godkendt 

 

3. Forelæggelse af reviderede regnskaber 

Henrik gennemgik regnskabet, som ender med et underskud.   

Sommerhuset mangler udleje. Det er tidligere forsøgt med langtidsleje og det var ikke en succes, da 

det spærrer for foreningens eget brug. Annie nævnte, at tidligere har sommerhuset skulle være 

friholdt i april og maj til foreningens eget brug, hvor resten af året kunne gå til udlejning. Vi lægger 

noget reklame på hjemmeside og facebook for at skabe lidt opmærksomhed på sommerhuset. Det 

er gratis for hold at bruge huset.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Fastsættelse af kontingenter 

Det blev godkendt, at bestyrelsen har bemyndigelse til at fastsætte kontingenter for sæsonen 

2023/2024.  

 

5. Indkomne forslag 

Intet. 

 

6. Valg af bestyrelse samt suppleanter 

I forhold til dagsordenen har Sara Høhrmann ønsket at udtræde af bestyrelsen som 

bestyrelsesmedlem, men fortsætter som suppleant. Majbritt Franzen træder i Saras sted.  

 

Formand: Karsten Brinch Hornbæk blev genvalgt 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Kristian Jensen og Malene Skogemann blev genvalgt 

Suppleanter: Søren Strand og Sara Høhrmann blev valgt. 

 

7. Valg af revisor samt revisorsuppleant 

Revisor: Jette Sørensen blev genvalgt. 

Revisorsuppleant: Karen Marie Keller blev genvalgt. 



 

 

8. Eventuelt 

Annie undrer sig over, at man som leder kun må tage ét kursus pr. hold, når der ydes tilskud på 

100% på den tilskudsberettigede udgift på kurser over 3 timer. Det er fordi, at det ikke er alle 

kurser der er 100% dækning på. Derfor ønsker bestyrelsen at have hånd i hanke med tilmeldinger 

til kurser. Karsten er åben for at man kan komme på flere kurser.  

Dorte spørger til, om man har besluttet at annullere Hermod Nyt. Meget er sat i stå af corona og vi 

har haft fokus et andet sted, men det er bestemt ikke droppet.  

 

Karsten takkede Per for veludført gerning.  


