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Referat
Fra ordinaer generalforsamling 2018

Ordinasr generalforsamling i CC Hiller0d blev afholdt mandag den 18. februar
2019 i kantinen pa R0nnevangsalle 5. Til stede var ca. 40 af klubbens
medlemmer.

Generalforsamlingen var indkaldt med f0lgende dagsorden i henhold til
foreningens vedtaegter;

1. Valg af dirigent og referent

2. Bestyrelsens beretning for det forl0bne ar

3. Forelasggelse af revideret regnskab for godkendelse

4. Forelaeggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende ar

5. Fastsaettelse af kontingent

6. Behandling at indkommende forslag

7. Valg afformand (i lige ar, men var ikke pa valg i 2018)
8. Valg af kasserer (I ulige ar, dog pa valg i ar, da Mette blev valgt ind i utide)

9. Valg af 0vrige bestyrelsesmedlemmer

10. Valg af suppleanter til bestyrelsen

11. Valg af revisor og revisorsuppleant

12. Evt.

Ad 1
Formand Erik Roesen Larsen b0d velkommen og foreslog Finn Essendrop som dirigent
og Bente Riis som referent. Begge blev valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt samt lovlig og
beslutningsdygtig.

Ad 2
Formanden indledte med at foresla et minuts tavshed til minde om afd0de Flemming
Wewer, klubbens sponsor gennem mange ar.

Derefter aflagde Formanden beretning for 2018 pa bestyrelsens vegne og
fremhasvede i den forbindelse foreningens medlemstilbagegang til ca. 200
medlemmer. Dette forhold gav anledning til en laengere debat under punkt12,
Eventuelt.

Efter et hackerangreb har bestyrelsen besluttet at flytte klubbens hjemmeside til
Klubmodul, som er en platform til medlemsadministration, regnskab, kommunikation
og information. Bestyrelsen forventer stadig at Facebook benyttes til den daglige
kommunikation om traening og ture. CC Hiller0d pa klubmodul forventes aktivt i l0bet
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affebruar, idet kontingent for 2019 vil blive opkrasvet med kortbetaling via websitet
omkring 1. marts.

Formanden beklagede pa bestyrelsens vegne, at CL-Gruppen ikke lasngere er sponsor
for CC Hiller0d. Men Formanden hilste NettoLine, K0kken Bad Garderobe velkommen
som ny buksesponsor. CL-Gruppens logo pa klubtojet erstattes afforeningens eget
logo.

Formanden beklagede endvidere at bestyrelsen ikke havde nedbragt egenkapitalen,
sadan som den forrige generalforsamling havde anbefalet. Det skyldes bl.a.
ekstraordinasre indtasgter ved salg aftrailere, overskud pa Gribben-Gravel, indtasgter
fra Vintercup og lavere omkostninger i forbindelse med Young Stars, som er droslet
ned pa grund af manglende deltagelse. I budgettet for nasste ar er der til gengasld et
forventet underskud pa 45.000,-.

Beretningen i sin helhed er vedlagt og findes pa klubbens hjemmeside.

Beretningen blev taget til efterretning.

Ad 3
Kasserer Mette Andersen gennemgik det reviderede regnskab for 2018 (vedlagt).

Regnskabet udviser et overskud pa 29.166, som isasr skyldes ekstraordinasre
indtasgter, som anf0rt i formandens beretning.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4
Kassereren gennemgik bestyrelsens forslag til budget for 2019.

Der budgetteres med et underskud pa 45.000, som isaer skyldes manglende
sponsorater i forhold til tidligere ar. Der er saledes budgetteret ud fra star aktivitet pa
traening, uddannelse og B&U arbejde.

Budgettet blev godkendt.

Ad 5
Bestyrelsen indstillede til generalforsamlingen kontingentet i 2019 fastholdes uasndret
i forhold til 2018, dvs.
Voksne: 550,-

U17: 350,-
Familie: 1100,-

Bestyrelsens indstilling blev enstemmigt godkendt.
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Ad. 6
Bestyrelsen fremstillede forslag om etablering at udvalg til planlaegning,
tilrettelaeggelse og gennemf0relse afaktiviteter sasom l0b, fester, trsning osv.
Bestyrelsen opfordrede de tilstedev%rende til at skrive sig pa ophasngte udvalgslister.

Generalforsamlingen anf0rte at sadanne udvalg f0r har eksisteret, og at det maske er
et sporgsmal om at vasre mere konkrete i efterlysningen af udvalgsmedlemmer.
Generalforsamlingen anbefalede, at bestyrelsen udstikker rammer for udvalgsarbejdet
og informerer om udvalgenes sammensaetning. Generalforsamlingen udtrykte velvilje
og opfordrede kraftigt bestyrelsen til at vasre mere direkte og konkret i dette arbejde.

Ad 7 Valg af formand
Erik Roesen Larsen blev genvalgt med applaus.

Ad 8 Valg af kasserer
Mette Andersen blev genvalgt med applaus.

Ad 9 Valg af bestyrelsesmedlemmer
F0lgende var pa valg:
Nikolaj Richard J0rgensen, Morten Ellegaard Andersen, Torben Arnt Hansen.

Alle modtog genvalg og blev valgt med applaus.

Ad 10 Valg afsuppleant
Der har ikke vasret bestyrelsessuppleanter i 2018.

S0ren H. Pedersen stillede op som suppleant for 2019 og blev valgt med applaus.

Ad 11 Valg af revisor
Den nuvasrende revisor, Iben Bohe, blev genvalgt med applaus,

Ad 12 Eventuelt

T0jsalg
Der var sp0rgsmal om t0jsalg via webshop. T0jsalget fortsastter via Sportyfied, og der
er link pa hjemmesiden. Morten har meddelt pa FB at t0jbestilling abner meget snart
og at der kommer besked nar der er abent.
I forbindelse mecf fremtidige bestillinger kunne der etableres "abne vinduer", sadan at
t0jsalget samles - for at opna tilstraekkeligt mange i hvert design.

Traening/traenerstatus
Der var kritik af information om vintertrasningen/ idet flere medlemmer var usikre pa
om der f.eks. var hold 2 om l0rdagen.

Det gav anledning til en god diskussion om traening og trssnersituationen, idet der
mangler trasnere bade pa hold 2 og 2,5. Der var onske om en klar stmktur med
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tydelig angivelse aftid og niveau. Desuden var den overvejende holdning at der b0r
vasre mindst to trasnere for hvert hold.

Dags data ser trasnersituationen saledes ud:
Hold 1: Nikolaj og 0rjan
Hold 2: Jens (nar han er frisk efter operationer i hasnderne)
Der mangler en torsdagstraener pa hold 2
Hold 2,5: Bente - indtil vider bade tirsdag og torsdag, men en afloser vil vasre godt
Hold 3: Keld
B&U: Torben, Rasmus, Helle samt en foraelder

Bestyrelsen har efterlyst nye trasnere uden held og opfordrede alle til at overveje at
komme pa banen. Bestyrelsen har nedsat et trasnerudvalg, som indtil videre bestar af
Nikolaj, Rasmus og Bente, og opfordrede interesserede til at Vcere med til at skabe et
inspirerende traener-team.

Nye tiltag
For at tiltrsskke nye medlemmer kunne der arrangeres Abent Hus i forbindelse med
saesonstart om foraret.

Der var desuden forslag om et b0rne-/ungel0b (gadel0b). Et sadant var allerede
tilrettelagt i 2018, men blev ikke gennemf0rt pa grund af manglende polititilladelse.

Bestyrdsen arbejder videre med de forslag og emner der blev diskuteret under
Eventuelt.

Dirigenten takkede for god ro og orden og afsluttede m0det.

Hiller0d, 28/februar 2019

''M
Finn Essendrop
Dirigent
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