
ØHK Generalforsamling d. 24/9 – 2020

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år 

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

4. Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 15/9

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

6. Valg af revisor og suppleant

7. Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent:
Ulrik Frederiksen blev valgt som dirigent, og konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen er 
sket rettidigt, samt at dagsordenen er i overensstemmelse med klubbens vedtægter.

2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år 

Er vedlagt referatet. 

3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Birgitte fremlagde årsregnskabet, som viser et årsresultat på 90.103,-. Spillerindtægter er lavere end 
det forrige år, dette skyldes især en tilbagegang på medlemmer i ungdomsafdelingen. Øvrige indtægter 
er markant lavere, skyldes blandt andet Banko og diverse ekstra indtægter ikke kom ind, da dette blev 
aflyst i foråret grundet COVID-19.

4. Behandling af indkomne forslag. Skal være bestyrelsen i hænde senest mandag den 15/9

Ingen forslag modtaget. 

5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen



Monica Rotbøll, Martin Damgaard, Carsten Rønnow og Preben V. Nielsen træder ud som 
bestyrelsesmedlemmer. 

Henrich Laursen, Birgitte Stougaard og Line Beuchert fortsætter i bestyrelsen.

Ulrik Frederiksen, Tobias Venø Holland og Lisa Damgaard træder ind som medlemmer.

Der mangler fortsat 1 bestyrelsesmedlem + 2 suppleanter, der sendes besked ud i alle FB grupper + 
Conventus, at der skal findes det sidste medlem inden den 8. oktober 2020, og der indkaldes til 
ekstraordinær generalforsamling den 22 oktober 2020 kl. 19.00.

6. Valg af revisor og suppleant

Jakob Møberg genvælges som revisor, og Evan Mahler genvælges som suppleant.

7. Eventuelt

Der nævnes at det planlagte Reunion for årgang 02-05, er et rigtig godt initiativ, der er 40 spiller i 
gruppen der har fået tilbuddet – på nuværende tidspunkt er der 15 tilmeldte til fælles træning og 
spisning på Café Cozy til oktober.


