
Referat af GENERALFORSAMLINGEN i Herning Cricket Club 
tirsdag den 21. februar 2023 kl. 20.00  
 
1) Valg af dirigent 

a) Ivan Thomsen valgt som dirigent 
i) Ivan takkede for valget og konstaterede at indkaldelse til generalforsamling er sket rettidigt. Er 

foretaget på Facebook 9. januar 2023, på hjemmesiden og via mail samme dag 
2) Bestyrelsens beretning 

a) Kent Kølbæk fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen 
Beretning for sæsonen 2022  
Endnu en sæson er afsluttet.  
Vi havde ikke helt så gode resultater som de tidligere sæsoner.  
Eliten blev nr. 8 og rykkede ned i 1.div 
Eliten i T20 blev nr. 3 i puljen og blev i rækken 
Jeg håber vi kan skabe noget udvikling af spillerene og holdet i 1.div og derved vende styrket tilbage 
til Elite div.  i fremtiden.  
2 holdet blev nr. 2 i 3 div. Vest.  
De spillede nogle seværdige kampe med både store score og gode kaste præstationer. Men ikke 
mindst nogle hyggelige 3. Halvlege.  
Ungdom er fortsat igang og der arbejdes vedvarende med rekruttering.  
Vi afholdte et rekrutteringsevent i Holing så sent som i lørdags.  
Stor tak til DCF for hjælpen med at arrangere eventet samt økonomisk støtte. Også tak til alle dem 
som hjalp med forberedelse af dagen samt på selve dagen.  
Især en stor tak til Glenn som pludselig stod alene med det hele pga Jacob blev syg på dagen.  
Tak til vores sponsorere. 
Klubben vil gerne have flere sponsorer i fremtiden, så jeg vil opfordre alle til at tænke over om de har 
nogen i deres netværk som kunne tænkes at ville bidrag til HCC.  
Hvis i finder en som er interesseret så kontakt den sponsor ansvarlige i bestyrelsen eller formanden.  
(hvem der bliver den sponsor ansvarlige kan jeg først sige efter den nye bestyrelse er konstitueret)  
Jeg slutter lige med et lille Opråb.  
Vi har i sæsonen 2022 haft problemer med at skaffe spillere nok til alle kampe både på første og 
andet holdet pga afbud. Jeg vil opfordre til at alle spillere kigger turneringsplanen igennem og 
reservere de dage der er planlagt kampe. Samtidig vil jeg igen opfordre alle til at hjælpe med at passe 
klubhuset når der er kamp. Det giver penge til klubkassen og hygge i klubhuset. Vi vil jo alle gerne 
holde vores klub i gang.  
Tak 

b) Bestyrelsens beretning er godkendt af en enig generalforsamling. 
3) Regnskab v/kassereren 

a) Hanne Mølgaard Hedevang gennemgik regnskabet for 2022 som er gennemgået og godkendt af 
bilagskontrollant og bestyrelsen. Regnskabet udviser et forventet resultat. Kassereren bemærkede at 
kontingentindtægter ikke dækker driften af klubben. Det betyder. at vi alle skal hjælpe hinanden med 
at passe kiosken og skaffe sponsorer. Det er med til at betale for bla. udgifter til transport og 
overnatning til dobbeltture til Sjælland. Hanne bemærkede endvidere, at der har været banko for 
sidste gang. Vi er udtrådt af Herning Bankocenter pr. 31.12.22. Vi håber, at der bliver en sidste 
udlodning for 2022. Kent deltager i mødet i 2023, hvor regnskab og udlodning fra bankocentret bliver 
bestemt. 

b) Spørgsmål og kommentarer blev besvaret.   
c) Regnskabet for 2022 godkendt af en enig generalforsamling 

4) Fastsættelse af kontingent for næste år - 2024 
a) Hanne fremlagde bestyrelsens forslag til kontingent for 2024. Bestyrelsen indstiller til 

generalforsamlingen at kontingentopkrævning ændres fra 2024.  
Forslag til kontingent for 2024 
Der skelnes ikke mellem 1. og 2. holds spillere, vi er en klub og en spillertrup. 



Alle betaler et et grundkontingent på 500 kr. for at være medlem af klubben. Det samme gør passive 
medlemmer i fremtiden.  
Der betales et kampgebyr på 100 kr. pr. kamp man spiller, dog max 2000 kr. incl. Grundkontingent. 
Dem som ligger bil til samlet transport til udekampe får dækket kørsel med 1,50 kr. pr. km, Gælder nu 
begge hold igen. 

b) Generalforsamlingen godkender det nye forslag fra bestyrelsen om kontingentet for 2024, og at 
bestyrelsen arbejder videre med hvordan det skal fungere i praksis. 

5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen) 
a) Der er ikke indkommet forslag 

6) Valg: 
a) Hanne Hedevang, Lars Hedegaard og Phil Mansfield er på valg. Hanne er villig til genvalg. Carsten 

Pedersen og Robert Slator stiller op til valg til bestyrelsen. 
b) Generalforsamlingen har valgt Hanne, Carsten og Robert til bestyrelsen 
c) Bestyrelsen består nu af Kent, Hanne, Jakob, Morten, Malene, Carsten og Robert  

7) Valg af bestyrelsessuppleant 
a)  Glenn Hedevang og Raizul Saumy - genvalgt som suppleanter. Glenn 1. suppleant / Raizul 2. 

suppleant 
8) Valg af billagskontrollant 

a) Iben Kølbæk er villig til genvalg - Valgt 
9) Valg af bilagskontrollantsuppleant 

a) Ivan Thomsen valgt som bilagskontrollantsuppleant 
10) Eventuelt 

a) Bestyrelsen har en person der er tilknyttet klubben, spiller, dommer, træner, chauffør for mange 
hold, har siddet i bestyrelsen, har hjulpet til banko i mange år, en ildsjæl – Svend Pape er det nye 
æresmedlem. 

b) Kent uddeler pokaler fra sidste sæson –  
i) kastepokal for eliten gives til Phil Mansfield 
ii) gærdepokalen for 1. holdet gives til Surya 
iii) kastepokalen for 2. holdet gives til Carsten Pedersen 
iv) gærdepokalen for 2. holdet gives til Patrick 
v) falkepokalen gives på tværs af alle holdene til Surya 
vi) årets frivillig gives til Hanne Hedevang og Malene Iversen 

c) Dirigenten takker for god ro og orden. 
d) Mødet sluttede med at udbringe et trefoldigt leve for Herning Cricket Club 

 
Referent Hanne Mølgaard Hedevang 


