Referat af GENERALFORSAMLINGEN i Herning Cricket Club
mandag den 3. februar 2020 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 4. januar 2020, på hjemmesiden og via mail 10. januar 2020
2) Bestyrelsens beretning
a) Michael Kastberg fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen
Sæson 2019 var nok lidt af en blandet fornøjelse på flere punkter i Herning Cricket Club.
Endnu engang har vi i 2019 afholdt arbejdsdage i foråret og efteråret. Vi i bestyrelsen ved godt det
ikke er særligt attraktivt at hjælpe med dette, men vi må bare sige, at pga. disse arbejdsdage, så har vi
nogle faciliteter som er i orden, ikke prangende, men alt virker (næsten) samtidigt med dette, kan vi
roligt sige, at vi ikke bruge mange penge på reparationer, netop fordi vi vedligeholder. Vi håber endnu
flere vil melde sige til dagene i 2020, da der kommer et par store tiltag.
I de forskellige turneringer endte vi som følgende:
Elitedivisionen 5. plads kun 4 point op til en bronze/3. plads 3. Division. 5. plads
T20 delt 2. plads men da Esbjerg var bedst (mener det var inden byrdes kampe) gik de videre til DMfinalen.
Så alt i alt en jævn præstation i 2019.
En af de rigtige gode tiltag i 2019, er så at vi igen har en ungdomsafdeling. Der er ca. 15 unge som
spiller cricket og vi gør alt hvad vi kan for at få fat i flere unge. Dette gør naturligvis ikke sig selv, så
bestyrelsen håbe at endnu flere vil hjælpe ungdomslederne og bestyrelsen med de tiltag der skal laves.
På nuværende tidspunkt er der flere skole som spørger på cricket og hjælp til undervisning og dette er
naturligvis positivt, men det giver arbejde. Det er dejligt at se og høre, at de tiltag vi har lavet de
seneste år, hvor vi netop har haft stor fokus på samarbejdet med skolerne i Herning, nu virkeligt
begynder at virke og at DCF nu også er begyndt at markedsføre cricket ud til skolerne, gør kun
effekten forhåbentlig bliver endnu større.
Ligeledes kan vi fortælle, at året 2019, nok er det år i den seneste tid, hvor vi har fået flest nye senior
medlemmer og dette er rigtigt godt. Det er dejligt at der kommer flere og at der er flere som bliver
opmærksomme på vores dejlig sport og denne dejlige klub og igen håber vi at der kommer flere til.
I 2019 var HCC igen vært ved øst/vest kampen, men vejret i 2019 drillede, dog blev der spillet, men
opbakningen fra tilskuerne var ikke så stor som håbet. Vi håber at vi kan få lov til at gentage dette i
2020.
Ligeledes blev der i september afholdt vores nye tradition Oldboys/girl turnering. Denne turnering blev
afholdt en lørdag og afsluttet med en banket. Igen fik vi store roser fra deltagerne, men også noget
positivt kritik som vi naturligvis tager til os. Turneringen bliver gentaget igen i 2020, men datoen er
endnu ikke fastsat, da den endelig turneringsplan ikke er lavet.
Bestyrelsen ser tilbage på en veloverstået sæson 2019 og ser absolut frem til et positivt år 2020, hvor
vi allerede nu, ved der kommer til at ske mange ting i vores dejlige lille klub.
b) Bestyrelsens beretning er godkendt af en enig generalforsamling.
3) Regnskab v/kassereren
a) Hanne Mølgaard Hedevang gennemgik regnskabet for 2019 som er gennemgået og godkendt af
bilagskontrollant og bestyrelsen. Regnskabet udviser et tilfredsstillende resultat. Med hensyn til
bankospil er det lavet om i 2020 så det skulle gerne vende til en overskud. Vi vil fortsat forsøge at
skabe aktiviteter der kan skabes indtægter i kiosken.
b) Spørgsmål og kommentarer blev besvaret. Bla at bestyrelsen sætter tæring efter næring. Der er
sparet på kørselsudgifter. Der er sparet på indkøb af drikkevarer til kiosken.
c) Regnskabet godkendt af en enig generalforsamling
4) Fastsættelse af kontingent for næste år - 2021
a) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes uændret i 2021.
i) Generalforsamlingen godkendte kontingentet fastsat i 2021
5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen)

a) Der er ikke indkommet forslag
6) Valg:
a) Robert Slator er udtrådt af bestyrelsen – Kent Kølbæk indtræder i bestyrelsen som formand
b) Jakob Larsen – villig til genvalg - genvalgt
c) Preben Laursen – fratræder – Malene Iversen er valgt til bestyrelsen
d) Bestyrelsen består nu af Kent, Michael, Hanne, Raizul, Jakob, Morten og Malene
7) Valg af bestyrelsessuppleant
a) Preben Laursen valgt som midlertidig suppleant
8) Valg af billagskontrollant
a) Lars Helbo – ønsker ikke genvalg – Iben Kølbæk valgt
9) Valg af bilagskontrollantsuppleant
a) Ivan Thomsen valgt
10) Eventuelt
a) Spørgsmål til spillertruppen for 2019 blev besvaret. Det er en bred trup. Der kommer en
udenlandsk træner fra Sri Lanka i april.
b) Dirigenten takker for god ro og orden.
c) Mødet sluttede med at udbringe et trefoldigt leve for Herning Cricket Club
Referent Hanne Mølgaard Hedevang

