
 
 

 

 
 
Dato:  Onsdag den 30. marts 2011 
Kl.:  19:00 
Sted: Højby Hallerne 
 
Formand, Helge Brix bød velkommen til 21 fremmødte deltagere 
 
Pkt. 1 Valg af dirigent.  
Per Lydiksen Laursen blev valgt til dirigent. Per konstaterede at indkaldelse var sket lovligt. Endvidere blev 
dagsorden godkendt. 
 
Pkt. 2 Formandens beretning 
Kunne ønske flere deltagere i generalforsamling. 
Året begyndte med en næsten ny sammensætning af FU. 
God dialog og godt samarbejde med fritidsafdeling under Odense Kommune, SIKO, og 
fritidsudvalget for lokalområdet. 
Medlemstallet er 1750 medlemmer. 
Der er i løbet af året blevet etableret fliser ved nedkørsel til hal, hvorimod det ikke er lykkedes at få 
penge fra kommunen til asfaltering af parkeringspladser og til forbedring af hegn bag fodboldmål. 
Etiske regler er blevet realiseret, ligesom en hjertestarter er blevet installeret efter at et medlem af 
Højby S&G har skænket midlerne hertil. 
Sportsligt er der kommet flere gode resultater set i relationen til foreningens niveau.. 
I 2010 er der ansat ny halinspektør, Pia Højlund, og samarbejdet fungerer godt, ligesom der er god 
opbakning fra publikum. 
Tak til sponsorudvalg, sponsorer og alle andre, som har ydet en indsats for foreningen. 
Det har ligefrem været sjovt at afholde bestyrelsesmøder i forhold til tidligere. 
 
Spørgsmål: Ingen 
 
Beretning godkendt 
 
Pkt. 3 Regnskab og budget 
Aktivitetstilskud er mindre end tidligere pga. aldersfordeling  
Formueforhold omkring lån til fitness afklares til næste år. 
Renteindtægterne synes for lave, men det er svært at låse midlerne for at få højere rente. 
Generalforsamlingen henstiller, at det tages op i det kommende år. 
Der blev stillet spørgsmål til måden at synliggøre det lån, som er optaget i forbindelse med 
etablering af Fitness. Problemstillingen tages op på kommende hovedbestyrelsesmøde. 
 
Regnskabet blev godkendt. 
 
Budget: 
Der blev henstillet til at overveje at nedbringe hal-2 lånet. Dette tages op i hovedbestyrelsen 
Budgettet blev vedtaget. 
 
 
Pkt. 4. 
Dirigenten foreslår, at de fremlagte ændringer vedtages, og at reglerne efterfølgende gennemgås 
minutiøst. 
Vedtægtsændringer godkendt. 



 
 

 

 
Pkt. 5 Valg: 
Jakob Kristensen er valgt som formand for 2 år. 
Hans Henning Klint er valgt som næstformand for 1 år. 
Birgitte Graff er valgt som sekretær for to år 
  
 
Pkt. 6 Valg af revisor  
Knud Kildahl er genvalgt som revisor for 2 år 
 
Pkt. 7 Valg af revisorsuppleant 
Michael Rungstrøm er valgt som revisorsuppleant 
 
Pkt. 8 Evt. 
Placering af hjertestarter er forkert, bør være mere synlig. Det henstilles at den flyttes. 
Støj i mødelokale under generalforsamlingen kan løses ved at flytte til andet lokale. 
Sponsorudvalget orienterede om det forgangne år:  
Godt resultat med en stigning på ca. 10 % i resultatet. 
Fordelskort til forskellige leverandører giver medlemmer rabat samt et beløb til sponsorudvalget. 
Uændret sammensætning af deltagere i udvalget. 
Medhjælperbank er under opbygning. 
Ny opgave i forbindelse med folkemusikfestival i september, som forventes at give godt økonomisk 
bidrag. 
Partytelt og toiletvogn til udlejning, finansieret af hovedforening og Højby Nyt. Der er allerede flere 
reservationer. 
Der afholdes tillige Reklamebanko. 
 
Jubilæumslegatet blev uddelt til Kasper Brandsholm. 
 
Helge afsluttede generalforsamlingen med tak til dirigent og til de fremmødte 
 
Endelig blev udtrykt tak til den afgående formand Helge Brix for hans store indsats gennem 3 år. 
 
Højby d. 30. marts 2011 
Hans Henning Klint 
 
 
 
 

_________________________ _______________________ 
 Formand    Dirigent 

 


