
 

Referat af GENERALFORSAMLINGEN i Herning Cricket Club 
torsdag den 7. februar 2019 kl. 19.00  
 
1) Valg af dirigent 

a) Ivan Thomsen valgt som dirigent 
i) Ivan startede med at vi mindedes Folmer 
ii) Ivan konstaterede at indkaldelse til generalforsamling er sket rettidigt. Er foretaget på 

Facebook, på hjemmesiden og via mail 9. januar 2019 
2) Bestyrelsens beretning 

a) Robert Slator fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen 
i) Formanden startede med at gøre opmærksom på, at nu må han stå på egne ben efter at 

tidligere formand Folmer Christiansen afgik med døden i september 2018. 
ii) Det er flot at vi – seniorholdet - i sæsonen 2018 fik en 4.plads. Vi var 3 point fra at få en 

bronchekamp og havde spillet en kamp mindre end de øvrige hold. 
iii) Vi får Ramesh tilbage til Herning til foråret. Det er en satsning, at vi har Ramesh. Vi skal bruge 

ham. Vi ved hvad han står for. Vi skal bakke op om ham både til træning, kampe og socialt. 
iv) 2. holdet fik også en 4. plads – formanden truer med at begynde at spille igen – med et smil 

på læben.  
v) Der har været mange afbud fra spillere til kampe. Håber at alle spillere i den kommende 

sæson vil prioritere kampe. 
vi) T20 nåede Herning helt til semifinalen. HCC tog til Svanholm, men havde desværre en dårlig 

dag. Vi har et stykke at gøre endnu både i og udenfor banen.  
vii) Klubben handler ikke kun om spillet, det er huset, det kiosken, banko, servering. Tak til alle de 

som har bidraget til noget i klubben. 
viii) Bestyrelsen har udarbejdet Code of Conduct. Brug den og tag den til os. Den vil blive rettet til 

efterhånden og efter behov.  
ix) HCC vil også i 2019 arbejde for at få ungdom tilbage til HCC. Vi køre en kampagne nu i 

samarbejde med DCF, hvor der bliver lavet nogle dagsarrangementer blandt andet for 
skolerne. Vi går i alle klubber efter miniput-spillere. 

x) Vi har forsøger at få samarbejde med Ikast om ungdomscricket. I mandags havde HCC´s 
bestyrelse møde med Ikast cricket, og vi håber at samarbejdet kan komme i stand, så vi i 
fællesskab kan få gang i ungdomscricket. 

xi) Ikast har et hold som spiller i 4. div i denne sæson-2019. I samarbejdet med Ikast kan 
seniorspillerne fra Ikast komme og spille i Herning. Vi håber også på et damehold. 

xii) Robert har lovet Folmer, at vi skal have 50 år mere med cricket i Herning. Vi har en fantastisk 
sport, som vi skal have op at køre.  

xiii) Vi har standerhejsning den 27. april den første hjemmekamp mod Skanderborg. 
xiv) Vi bakker selvfølgelig også op om spillermøde. 
xv) Formanden takker bestyrelsen for samarbejdet. Takker for sæsonen 2018. Vi ser frem til 

endnu en sæson med cricket i 2019. 
Bestyrelsen har brug for fortsat opbakning fra medlemmer, spillere, og andre der er tilknyttet HCC. 

b) Der var spørgsmål til Code of Conduct. Den er lavet efter ønske fra Ramesh og spillerne. Ramesh 
ønsker, at der er regler for deltagelse i træning/kampe. Spillerne har ønsket at bestyrelsen stiller 
op hvad der forventes at dem. Det er regler som altid har eksisteret i klubben, men som nu er på 
skrift. Code of Conduct bliver gennemgået på spillermødet i foråret. Code of Conduct kan ses på 
herningcricket.dk i sin fulde længde både på dansk og engelsk. 

c) Ramesh er ansat i HCC. 
d) Forklaring til samarbejdet med Ikast Cricket. Vi arbejder på samarbejdet. Aftaler kommer på 

skrift, så vi alle ved hvad vores forventninger er. 
e) Formandens beretning er godkendt. 



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

bilagskontrollant og bestyrelsen. Regnskabet udviser et mindre tilfredsstillende resultat. Vi kan 
især tilskrive udenlandsk træner og mindre godt salg i kiosken. Vi har ikke haft nogle større 
arrangementer i 2018 og mange hjemmekampe var om søndagen. Vi forsøger at holde den gode 
holdånd og hjælper med det vi kan hver især og holder derved udgifterne ned. Herunder 
servering, rengøring, banko og pasning af kiosk og klubhus. I 2019 har vi også flere hjemmekampe 
på lørdage, så vi kan holde arrangement samme aften. 

b) Spørgsmål til banko, kiosk salg, servering blev besvaret. 
c) Forslag – salg af annoncer som sponsorindtægter, som evt. selv tjener noget ved det. Der er 

regler for hvad der må stå af sponsorer på spillertøj.  
d) HCC forsøger at få sponsorer til reklamer langs banen og til plakaten.   
e) Regnskabet godkendt af en enig generalforsamling 

4) Fastsættelse af kontingent for næste år - 2020 
a) Bestyrelsen indstiller at kontingentet fastholdes uændret i 2020.  

i) Kontingentet kan kun være uændret hvis vi laver frivilligt arbejde for at få indtægter nok i 
klubben. Det kan være hjælp til servering, banko og hjælp i kiosken. 

ii) Hanne fortalte hvad kontingent skal være hvis vi ikke har salg i kiosk, servering, banko og 
sponsorer. 

iii) Vi skal alle komite os til klubben. Alle medlemmer har et ansvar for, at vi har en sund klub 
både socialt og økonomisk. 

iv) Generalforsamlingen godkendte kontingentet fastsat i 2020 
5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen) 

a) Der er ikke indkommet forslag 
6) Valg: 

a) Michael Kastberg - (Villig til genvalg) - Genvalgt 
b) Hanne Mølgaard Hedevang - (Villig til genvalg) - Genvalgt 
c) Lars Hedegaard - (ikke villig til genvalg) - Morten Hedegaard valgt 
d) Raizul Saumy - (Villig til genvalg) - Genvalgt 
e) Bestyrelsen består nu af Robert, Michael, Hanne, Raizul, Jakob, Preben og Morten 

7) Valg af bestyrelsessuppleant 
a) Kent Kølbæk valgt som suppleant 

8) Valg af revisor 
a) Lars Helbo (Villig til genvalg) - Genvalgt 

9) Valg af revisorsuppleant 
a) Erik Hedevang Genvalgt 

10) Eventuelt 
a) Preben klare det han skal men kræfterne slår ikke helt til. Han tager selvfølgelig perioden ud. Det 

foreslås Kent deltager i bestyrelsesmøder. 
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 
 


