
Referat af GENERALFORSAMLINGEN i Herning Cricket Club 
fredag den 4. marts 2022 kl. 19.00  
 
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 13. februar 2022, på hjemmesiden og via mail samme dag 
2) Bestyrelsens beretning 

a) Kent Kølbæk fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen 
b) Sæsonen 2021 blev godt gennemført på trods af Covid-19 
c) Eliteholdet blev nr. 5 i 50 oversturneringen. I T20 blev de nr. 2 i deres pulje, men gik ikke videre til 

slutspillet om DM. Ungdom køre godt, der er en fast flok som kommer stabilt. Kvindecricket i sin i 
spæde opstart. 

d) Vi afholdt igen oldboys stævne. Det var en succes. Tak til Lars og Michael som arrangør 
e) Gode sociale arrangementer både Portvins aften og afslutningsfest 
f) Afslutningsvis syntes vi det var en god sæson. 
g) Bestyrelsens beretning er godkendt af en enig generalforsamling. 

3) Regnskab v/kassereren 
a) Hanne Mølgaard Hedevang gennemgik regnskabet for 2021 som er gennemgået og godkendt af 

bilagskontrollant og bestyrelsen. Regnskabet udviser et tilfredsstillende resultat.  
b) Spørgsmål og kommentarer blev besvaret. Bla at bestyrelsen sætter tæring efter næring.  
c) Regnskabet godkendt af en enig generalforsamling 

4) Fastsættelse af kontingent for næste år - 2023 
a) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes uændret i 2023.  

i) Generalforsamlingen godkendte kontingentet fastsat i 2023 
5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen) 

a) Der er ikke indkommet forslag 
6) Valg: 

a) Kent Kølbæk, Malene Iversen, Jakob Larsen, Morten Hedegaard - villig til genvalg – alle er valgt 
b) Bestyrelsen består nu af Kent, Hanne, Jakob, Morten, Malene, Lars og Phil  

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) Ihyas Saumy genvalgt som bilagskontrollantsuppleant 
10) Eventuelt 

a) Spørgsmål til om der er indtænkt en udenlandsk træner. Der arbejdes på sagen fra bestyrelsen. 
Han skal kun være træner i HCC, god markspiller, hårdtslående gærdespiller og åbningskaster. 

b) Konstatering af at kontingent ikke dækker omkostninger i klubben. Det er driften af klubhuset/ 
kiosken der er med holde driften i klubben i gang. Vi har en seniortrup der skal hjælpe hinanden. 
Vi arbejder videre med at få forældre til at hjælpe til. Vi forsøger at gøre klubhuset 
”familievenligt”.  

c) Vi arbejder alle i bestyrelsen for at skaffe sponsorer. Ønske om at alle i klubben sætter følere ud 
efter mulig sponsorer. 

d) Naboen har sat en låge i, så vi ikke kan hente bolde. Der skal være adgang til alle haver fra 
cricketbanen. Cricketbanen var her før husene. 

e) Der er styr på banen iflg. Bo. Den skulle blive klar til sæsonstart. Banen er lovet klar til midt i maj 
måned. Måtter er bestilt, det har vi sort på hvidt. 

f) T20 turneringen er delt op i 2 landsdelsrækker. Glenn redegjorde for turneringen.  
g) I Eliteturneringen bliver der en runde før sommerferien, og en anden runde efter sommerferien. 

Glenn redegjorde for det. 
h) Dirigenten takker for god ro og orden. 
i) Mødet sluttede med at udbringe et trefoldigt leve for Herning Cricket Club 
 

Referent Hanne Mølgaard Hedevang 


