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Referat af HMH’s 31. generalforsamling 

Mandag, den 29. maj 2017 kl. 19:00 
 

Der var mødt 33 til foreningens generalforsamling. 
 

1. Overrækkelse af priser 

Årets HMH ungdomsspillere – Shqipe Meri og Rasmus Maj blev kåret som årets HMH 
Ungdomsspillere og Simon Faurskov blev kåret som årets ungtræner ved HMHs 
ungdomsafslutning. 
Årets HMH leder er Mette Schlüter, der blev hædret for sin store indsat som træner for U10 
piger. 

2. Knud Engberg blev valg til dirigent og han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 
indkaldt ved annoncering i Folketidende og Lollands Posten. 

3. Formanden aflagde beretning for året der er gået. 
Efterfølgende var der lidt debat om bl.a. modernisering af HMHs klublokale samt at 
bestyrelsen vil gøre en ekstra indsats for af skaffe flere frivillige. Planen er, at der formuleres 
en frivillig strategi for at rekruttere, pleje og fastholde de frivillige. Det skal satses på at styrke 
klubånden og styrke det sociale sammenhold, bl.a. ved flere arrangementer for frivillige, samt 
et mere lækkert klublokale, der indbyder til at medlemmer og frivillige anvender lokalet i 
større omfang. 
Formandens beretning blev godkendt. 

4. Kassererens fremlagde det reviderede regnskab samt bestyrelsens forslag til budget for den 
nye sæson. Regnskabet udviste et pænt overskud, større end forventet, bl.a. som følge af, at 
HMH ikke har haft egne hold i U16 og U18 drenge i den forgangne sæson. 
I budgettet for 2017/18 regnes der med et mindre underskud som følge af lidt større udgifter 
til indkøb af spillertøj mm. 
Fra forsamlingen var der en opfordring til at anvende noget af årets overskud til modernisering 
af klublokalet samt indkøb af nye hjælpemidler/rekvisitter til anvendelse i træningen. 
Det fremlagte regnskab og budget blev godkendt. 

5. Ingen indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen 

Flg. blev genvalgt: Hans Hansen, Lotte Munk Petersen og Per Budek 
 

Suppleanter: Helle Lynge blev genvalgt 
Karina R. Lang blev nyvalgt 

 
Revisorer: Klaus Jensen blev genvalgt 

Lisa Larsen blev nyvalgt 
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Revisorsuppleanter: Berit Bentzen blev genvalgt 
Jeanette E. Pedersen blev nyvalgt 

7. Eventuelt 
Under dette punkt kom ungdomsformanden – Morten Nielsen – med følgende to indlæg: 
 
Det er et stort ønske, at HMHs depotrum kommer til at fungere væsentligt bedre end hidtil. 
Efter at rummet er klargjort op til sæsonstart, kommer det meget hurtigt til at ligne en 
slagmark, Det er derfor vigtigt, at vi gør os overvejelser om, hvordan det skal indrettes og 
fungere, ligesom det er vigtigt, at trænere og andre hjælpere, der anvender rummet, opfordres 
til at være med til at holde orden. 
John Jensen, der har været ”Depotbestyrer” i en periode, ønsker at stoppe. Morten takkede 
John for det store arbejde med et par gode flasker rødvin. 
 
Da der stadig er store udfordringer med at finde de sidste trænere, har vi annonceret i avisen, 
på hjemmesiden og på Facebook. Dette har endnu ikke givet resultat, så Morten opfordrede 
de fremmødte til at lægge hovederne i blød og gerne komme med kandidater, der kan være 
interesserede. 
 
Formanden afsluttede generalforsamlingen med at takke Knud for sin indsats som dirigent 
samt de fremmødte for at god og positiv debat. 

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 21:00. 

 

 

 


