
Højby Skytte- og Gymnastikforening
Stiftet marts 1866

Referat af generalforsamling

Dato: Onsdag den 20. marts 2013
Kl.: 19:00
Sted: Højby Hallerne

Formand Jakob Kristensen bød velkommen til de (20) fremmødte og foreslog Eric 
Skovsgaard som dirigent. Forsamlingen godkendte Eric Skovsgaard som dirigent.

 1. Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamling og 
dagsorden i.h.t. vedtægterne.
John (bordtennis) og Annette Brandsholm udnævnt til stemmetællere. 
19 stemmeberettigede.

 2. Formandens beretning
Uddrag af hovedpunkter:
Strandhåndbold etableret for midler fra forstadspuljen kr. 100.000 plus kr. 22.000  
fra hovedforeningens egne midler.
ABA-anlæg (brandalarm) installeret af kommunen.
Opjusteret til bedre forsikringsdækning.
Godt samarbejde med halinspektør, som også er med i kommunens Smil-projekt for 
sund mad .
Haltider. Der er ”kamp” om tiderne i hallerne, og desværre kan ikke alle afdelinger 
få deres ønsker opfyldt.
Planer om ny tilbygning på tegnebrættet, men det er et langsigtet projekt.
Seniorgruppe af frivillige medlemmer, som bidrager til den daglige vedligeholdelse.
Sponsorudvalg har igen gjort en stor indsats.
Betaling til kommunen for halleje betyder ekstra udgift på kr. 56.700. Tilskud til 
medlemmerne er kr. 35.000 mindre end sidste år p.g.a. nedsatte/bortfaldne takster
Overskud kr. 41.900.
Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.

Eric Skovsgaard bemærkede det positive i, at udbygningplaner er på vej, og synes der er 
en positiv stemning i bestyrelsen.
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 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
Kasseren Pia Pedersen gennemgik det reviderede regnskab.

Aktivitetstilskud fra kommunen faldet p.g.a. Bortfald af tilskud til 12-17 årige og 
tilskud pr. medlem u/25 år og o/65 år faldet fra kr. 181 til kr. 168.
Forpagtningsafgift ikke betalt i 2012 p.g.a. dårlige tider også i cafeteria.
Kontingenter – bl.a. Falck en stor post ca. 8.000, nu opsagt til 2013
Viasat – højere p.g.a. abonnement for offentlig visning
Telefon – ekstra telefonlinie til alarmanlæg
Halleje – 24,- pr. time til kommunen
Rep. og vedligehold – bl.a. elskade
Hensættelse 69.000 – penge fra kommunenen til parkeringsplads ved beachvolley
Aktivitetstilsud fra afdelingerne steget p.g.a. Fitness nu med i betalingerne.
Forsikring steget p.g.a. Opjustering.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Eric spørgsmål til Falck abonnement, hvorfor opsagt. Blev ikke brugt. Høj pris. Vedtaget af 
afdelingerne på hovedbestyrelsesmøde.

Jakob spurgte forsamlingen, om hensættelse af penge i FOND, evt. skal slås sammen 
med konto for hensættelse til nybyggeri. Dette tages op i hovedbestyrelsen senere.

Budget
Budget fremlagt til orientering.
Penge fra Forstadspuljen 55.000. er øremærket til udendørs fitnessbane.

Spørgsmål fra Michael Larsen (skytterne). Er der tænkt på afskrivning af nyanskaffelser 
over længere tid i stedet for straksafskrivning.
FU har valgt dette p.g.a. tilstrækkelige midler.

 4. Behandling af indkomne forslag
Ingen forslag

 
 5. Valg af formand / sekretær til hovedbestyrelsen i ulige år.

Formand Jakob Kristensen blev genvalgt for 2 år, og sekretær Birgitte Graff blev 
genvalgt for 2 år.
Består desuden af kasserer Pia Pedersen, næstformand Hans Henning Klint, afd. 
rep. Henrik Larsen.

 6. Valg af 1 revisor for 2 år
Michael Rungstrøm blev genvalgt til revisor for 2 år.

 7. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
Pia Klint blev genvalgt som revisorsuppleant.

 8. Eventuelt 
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Odense Kommune har inviteret til orienteringsmøde den 4. april om den længere 
skoledag. Hvordan skal konstellationen af lærere, pædagoger, frivillige (ulønnede) 
idrætstrænere være. Vi er som forening indbudt. Der er tilmelding (kontakt evt. Jakob 
Kristensen).

Bruno foreslår nye borde/stole til cafeteria. 

Peter Kolle foreslår at se på Ringe Fritidscenter m.h.t. udbud af mad. Jakob informerede 
om, at Ringe kommunen har pålagt, at der intet usundt må være, samt at Ringe er 
selvejende institution.

Hans Henning informerede om, at kommunens Smil-projekt både handler om sund mad 
men også om at omgivelserne er OK. Der vil blive en spørgeskema undersøgelse, hvor 
man gerne må give sit besyv med. Dette tages op med afdelingerne.

Afdelingsrepræsentant i FU – Michael Larsen (skydning) forslår, at der skal findes et nyt, 
mere dækkende ord.

Henrik Larsen (afd.rep i FU) orienterede om et nedsat vejudvalg med frivillige 
interesserede parter fra nabolaget, som arbejder med ny tilkørselsvej til hallen. Udvalget 
arbejder med en løsning med en vej fra Ugletoften til parkeringspladsen
Der er lavet et forslag, som vi forsøger at få lov at præsentere for kommunen.

Pernille (gymnastik) Forsøgte i år inden stort stævne at vedlægge kørselsvejledning i 
indbydelsen for at undgå kaos med busser, som forvilder sig ned i Uglehøjens beboelse. 
Problemet er, at GPS vildleder. Så ud til at hjælpe lidt. Giver info herom til vejudvalget.

Sponsorudvalg ved Eric Skovsgaard fremviste check fra Fynsk Support El på kr. 14.063.
Støttekroner for tilmeldte i 2012. Flere nytilmeldte siden da, p.t. ca. 277. Tilmeld Jer gerne 
og bed naboen gøre det. Tilmeldingsskemaer ved infoskærmen i hallen. Det betyder 
mange penge til Højby S&G. 2 øre pr. Kw time.

Jakob Kristensen udnævnte Henning Henriksen til et legat på 1000 kr  stor indsats i 
skydning.

Steen Syrak udnævnt til æresmedlem for 30 års stor indsats i Budoafd.
Stifter, formand, kasserer, rep. i hovedbestyrelsen, træner budo, instruktør fitness.

Eric Skovsgaard takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet.

Dato: Dato:

_______________________ ________________________
Jakob Kristensen, formand Eric Skovsgaard, dirigent
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