
 

Referat fra Skive Handicap Idrætsforenings generalforsamling 19/2 2020 

 

Der var 7 fremmødte til generalforsamlingen. 

Følgende punkter er efter dagsordenen 

1. Valg af dirigent og referent: Poul valgt til dirigent og Birgitte til 

referent. 

 

2. Formandens beretning ved Ove:  

Beretning på generalforsamlingen 19/2 2020 

Vi har stadig 160 medlemmer 

 

Da vi stadig mangler træner til Hal hockey, har vi valgt at lukke 

holdet ned i denne sæson – godt nok lidt træls, men nødvendigt. Vi 

håber , der melder sig en ny træner på et tidspunkt. 

El – hockey har haft en fin sæson . 

Badminton har vi i Søby- Højslev Arena om mandagen er lukket 

ned. 

Skydningen kører rigtig godt , vi er blevet nogle flere aktive skytter 

, så det er dejligt. 

Vore hold for varmtvandssvømmere kører godt trods lidt flytten 

rundt. 

Der skal lyde en stor tak til alle vores trænere og ledere på alle 

vores hold . Uden jer kunne vi ikke gennemføre alt det vi gør. 

 

Fra skydning også EN STOR TAK til Nils fordi du altid vil sende 

informationer ud til de forskellige aviser og blade og for dit 

arbejde med bladet, Det er vi meget glade for. 

 

Jeg vil også takke bestyrelsen for godt samarbejde. 



Til slut tak til Poul, fordi du ville styre os igennem i aften, så vi har 

god ro og orden. 

 

3.Regnskab fremlægges og gennemgåes: der var ingen  

kommentarer til regnskabet. 

 

4. Er der indkommet nogle forslag til mødet: det er der ikke 

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter : Nils og Erna er 

suppleanter til bestyrelsen og modtager gerne genvalg, begge 

bliver genvalgt. 

Formanden Ove er på genvalg og modtager gerne genvalg. Han er 

genvalgt. 

Bestyrelsesmedlem Eva Voss er på valg og modtager gerne 

genvalg : Hun er genvalgt. 

 

6. Valg af revisor og suppleanter: Keld Lavesen er Revisor og på 

valg. Han er genvalgt. 

Suppleant til revisor Birthe Teglgaard er på valg. Hun er genvalgt. 

 

7. Fastsættelse af kontingent : Kontingentet fortsætter uændret 

400,00 kr. 

 

8. Eventuelt: Der orienteres om skydeudvalg, som forbliver 

uændret med Ove Teglgaard, Nils Teglgaard, og Poul R. Jeppesen. 

Der er ikke andre ting. 

 

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden kl 19.10 som må 

siges at være en rekord i tid. 

 

Referent Birgitte    


