Referat af GENERALFORSAMLINGEN i Herning Cricket Club
torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.30
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 10. maj 2021, på hjemmesiden og via mail 10. maj 2021
2) Bestyrelsens beretning
a) Kent Kølbæk fremlagde bestyrelsens beretning for generalforsamlingen
b) Min første beretning, så i må bære lidt over med mig.
2020 sæsonen vil blive husket som Covid19 sæsonen, med færre kampe end normalt.
Vi kom dog godt igennem både med afvikling af alle kampe og træning, fik vi til at fungere ved fælles
hjælp, samt også økonomisk som Hanne vil fortælle om senere.
Heldigvis er det lykkes at holde fast på vores ungdoms spillere.
1. Holdet blev nr. 5 a point med 4 pladsen i 50 overs-turneringen samt nr. 2 i deres T20 pulje. .
2. Holdet vandt rækken Tillykke. De er også ubesejret i årets turnering.
c) Bestyrelsens beretning er godkendt af en enig generalforsamling.
3) Regnskab v/kassereren
a) Hanne Mølgaard Hedevang gennemgik regnskabet for 2020 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 er vendt til et overskud. Bemærkning om at vi har søgt og
fået en del penge fra Dif/DGI coronapuljer, både til dækning af manglende indtægter og bla. Til
sociale arrangementer, ungdomsafdeling og fastholdelse
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 - 2022
a) Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kontingentet fastholdes uændret i 2022.
i) Generalforsamlingen godkendte kontingentet fastsat i 2022
5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamlingen)
a) Der er ikke indkommet forslag
6) Valg:
a) Hanne Hedevang - villig til genvalg - genvalgt
b) Michael Kastbjerg – udtræder
c) Raiz Saumy – modtager ikke genvalg
i) Lars Hedegaard og Phil Mansfield modtager valg
d) Kent takker Michael og Raizul for deres tørn i bestyrelsen, og håber at se dem i klubben
fremover.
e) Bestyrelsen består nu af Kent, Hanne, Jakob, Morten, Malene, Lars og Phil
7) Valg af bestyrelsessuppleant
a) Glenn Hedevang og Raiz Saumy valgt som suppleanter
8) Valg af billagskontrollant
a) Iben Kølbæk er villig til genvalg - Valgt
9) Valg af bilagskontrollantsuppleant
a) Ihyas Saumy valgt som bilagskontrollantsuppleant
10) Eventuelt
a) Spørgsmål til dræn på banen. Det bliver etableret til efteråret. Forslag til at pitchen kommer ned i
gårdene. Måtterne kan evt. bruges til tilløb.
b) Vi kan bibeholde bane 2 indtil videre. Kommunen vedligeholder banen.
c) Ønske fra spillerne om stænger til nettene. Spillerne finder ud af hvad de skal bruge, så ser
bestyrelsen på det.
d) Dirigenten takker for god ro og orden.
e) Mødet sluttede med at udbringe et trefoldigt leve for Herning Cricket Club
Referent Hanne Mølgaard Hedevang

