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Referat

Formand Jakob Kristensen bød velkommen til de ca. 25 fremmødte og foreslog Johs 
Videsen som dirigent. Forsamlingen godkendte valget.

1. Valg af dirigent
Dirigenten konstaterede, at der var indkaldt rettidigt til generalforsamling og dagsorden 
i.h.t. Vedtægterne.

2. Formandens beretning
Uddrag af formandens beretning.

Jakob Kristensen beskrev et godt år medlemsfremgang og god økonomi.
Takkede alle, som gør et stort arbejde for foreningen.
Et af årets store opgaver har været det påbegyndte arbejde frem mod at få en ny hal. Indtil
videre ikke med kommunens økonomiske opbakning.
Renovering/vedligeholdelse/nye tiltag: Skytterne har fået renoveret lokaler, nyt hegn ved 
beachbane, projektorer og lærreder, projekt omkring ny ejerskab og drift af Allerup Gamle 
Have, udvalg arbejder med planlægning af jubilæum i 2016.
Penge (310.000 kr) fra forstadspuljen til ungdomsleder uddannelse for børn i skolernes 
ældste klasser i Højby området. Projektet drives af bl.a. ungdomsskolen. Penge (175.000 
kr) fra forstadspuljen til lille tilbygning til multihallen til måtter.
Penge fra Elitegaming (kr. 60.000) og Energi Fyn.

Spørgsmål til beretningen:
Bordtennis bemærkede, at beretningen ikke nævnte noget om, at der er problemer med 
ødelagt bord. Jakobs svar var, at ikke alt er medtaget i beretningen. John svarede, at det 
ikke er noget nyt problem. Der er ofte problemer med rod og ødelagte ting. Jakob K. 
kommenterede, at sagen med det ødelagte bordtennisbord er endnu ikke færdiggjort med 
skolen.

Henrik Smith fra SIKO redegjorde for status i Allerup Gamle Have. Rygter om, at det ikke 
går så godt med samarbejdet blev manet til jorden.

Sten fra Budo havde kommentarer til samarbejdet i Fritidsudvalget. Sten mener, at skolen 
løber fra deres ansvar både m.h.t. rengøring og vedligeholdelse. Pernille Krongaard 
(gymnastik) forsvarede skolen med, at de vælger at prioritere deres penge på andet end 
vedligeholdelse. Vi håber den nye inspektør kan lette samarbejdet.

Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen.
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3. Regnskab budget 
Kasseren Pia Pedersen gennemgik det reviderede regnskab med bemærkninger.
Regnskabet blev udleveret til forsamlingen.
Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Budget fremlagt til orientering.

4. Behandling af indkomne forslag
Hovedbestyrelsen havde stillet forslag om vedtægtsændringer, primært for at få Skytternes
og Budos specielle vedtægter indlemmet i de samlede vedtægter for foreningen.
Efter drøftelse blev vedtægtsændringerne vedtaget

5. Valg af formand / sekretær til hovedbestyrelsen i ulige år.
Formand Jakob Kristensen og sekretær Birgitte Graff blev genvalgt. Begge for 2 år.

Bestyrelsen består desuden af næstformand Hans Henning Klint, kasserer Pia Pedersen 
og afd. repræsentant Henrik Larsen, som er på valg i lige år.

6. Revisor for 2 år.
Michael Rungstrøm blev genvalgt. 

7. Bo Kær Jørgensen blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.

8. Eventuelt
Henrik Larsen (FU) orienterede om Udviklingspuljen. Der kan søges løbende. Krav til 
ansøgning kan findes på Sponsorudvalgets hjemmeside. Pr. okt. 2014 var der uddelt kr. 
30.000. Der opfordres til flere ansøgere. 

Der arbejdes på at afholde førstehjælpskurser for alle i foreningen. Pårup aftenskole 
tilbyder  i samarbejde med SIKO.

Spørgsmål til hjertestarter ved Aksel P, som er taget ned. Der er flere hjertestartere 
i området. Der kommer en oversigt i næste HøjbyNyt.  Forslag fra Lone Videsen: Kunne 
Højby S&G tilbyde at betale omkostningerne ved driften af Aksel P's hjertestarter?

Michael fra Sponsorudvalget orienterede om Fyns Support El og opfordrede til flere 
støtter.

Højby S&Gs har jubilæum i marts 2016. Hans Henning fra PR-udvalget orienterede om 
idéer til promovering af jubilæum. Et forslag til lay-out for nyt jubilæumslogo blev 
præsenteret sammen med historen bag udformningen af logoet. Der vil blive lavet en 
jubilæumsvin, som skal sælges i Brugsen med overskuddet til Højby S&G.

Legat John Jørgensen fra bordtennis
Legat Michael Larsen, skydning og sponsorudvalg
1000 kr. til hver.
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Johs Videsen takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Jakob takkede de fremmødte.

Dato: Dato:

_______________________ ________________________
Jakob Kristensen, formand Johs Videsen, dirigent
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