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Referat - Generalforsamling 2018 

 
Onsdag 11. april 2017 kl. 18.30 - i Bornholms Idræts- & Kulturcenter (tidl. Nordlandshallen) 
 

1. Valg af dirigent - Hardy Jensen blev valgt. 
 
Dirigenten startede med at erklære at generalforsamlingen og efterfølgende dagsorden med bilag 
var udsendt efter vedtægternes bestemmelser. 
 
Dagsorden blev godkendt efter følgende tilføjelse: 
Marian Lundh oplyste, at K. D. Andersen pr. 1. april er fratrådt som formand og at der under pkt. 6 
derfor også vælges en ny formand for 1 år.  

 
2. Bestyrelsens beretning  

Marian Lundh aflagde bestyrelsens årsberetning. Der var ingen bemærkninger til beretningen. 
Se vedhæftede årsberetning. 
 

Pris 
Efter fremlæggelse af årsberetningen uddelte Svend Erik Petersen fra Sparekassen Bornholm Fond, årets 
Lederpris. Det blev Susanne Olsen fra Hasle I. F., der modtog prisen som er på 5.000 kr. og diplom. 
Her er noget af begrundelsen: 

• Susanne er en ildsjæl om nogen, hun er aktiv i idrætsforeningen, men hun er også meget aktiv med hensyn til 
hvad der skal ske i og for byen. 

• Susanne løser altid de forskellige opgaver som hun går ind i, uanset om det er i idrætsforeningen eller i andet 
regi der skal hjælpes – alt bliver løst med et smil. 

• Susanne har som en hel naturlig ting overtaget tovholderrollen for Sildefesten. Alle der har været involveret i 
Sildefesten ved, at det er et kæmpe arbejde for at få alt og alle til at hjælpe med forberedelserne for at få en 
god Sildefest hvert år. 

• Susanne går meget op i, at det er hele byen der skal have glæde af Sildefesten, og hun er med til at sikre, at 
der hvert år er forbedringer til glæde og gavn for borgerne i Hasle om omegn 

• Susanne er endvidere dybt involveret i Hasle idrætsforenings økonomi, som hun kan til fingerspidserne og 
foreningens revisor har hvert år oplyst, at der intet er at komme efter nogen steder, når Susanne har lavet 
regnskabet – det er simpelt hen perfekt. 

 
3. Fremlæggelse af regnskab og budget til orientering. 

Bjarne Westerdahl fremlagde regnskab og budget. Regnskabet er godkendt og underskrevet af revi-
sor Kent Mortensen, d. 3. marts 2018. 
Der var ingen bemærkninger til regnskab og budget. 
  

4. Indkomne forslag. Der var ikke indkommet forslag. 
 

5. Kontingentfastsættelse.  
For medlemsforeninger: 
Til og med 249 medlemmer betales =   250 kr. 
250-999 medlemmer betales =   500 kr. 
Fra 1000 medlemmer betales  = 1.000 kr. 

 
6. Valg af formand (ulige år) og kasserer (lige år) 
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Maike Fiil blev valgt til ny formand for 1 år. 
Bjarne Westerdahl (kasserer) - genvalgt 
 

7. Bestyrelsesmedlemmer: 
Marian Lundh - genvalgt 
Arne Mikkelsen - genvalgt 
Claus Clausen (på valg i ulige år)  
Brian Mogensen blev valgt (2 år) 
Erik Deichmann blev valgt (1 år – indtræder i stedet for Maike Fiil) 
 

8. Revisor Kent Mortensen - genvalgt. 
 

9. Revisorsuppleant – Ole Hansen (på valg i ulige år).  
 

10.  Eventuelt – ingen bemærkninger. 
 
 
Gæster:  
 
Kim Rasmussen og Lene Møller fra Tejn I.F. fortalte om projekter og aktiviteter i Tejn I.F. 
 
Kim indledte med at sige: Man kommer ikke foran ved at gå i andres fodspor. 
 
Det var et meget inspirerende foredrag, som gav godt indblik i hvordan T.I.F. har udviklet egne, nye nicher. 
Det er især Outdoor-aktiviteter og E-sport for børn og unge, der satses på. Holdene er fyldt op og der er 
ventelister. Det kræver ildsjæle at gennemføre.  
T.I.F. sikrer sig økonomi til arbejdet ved at engagere sig og hjælpe til ved f.eks. Trollingmaster Bornholm, 
Wonderfestival m.fl. 
 
Det blev tilføjet, at der fortsat er almindelige idrætsgrene i foreningen. Selvom det har gjort ondt, så er der 
også nogle idrætsgrene, der er ”skåret fra”. Det har været nødvendigt (økonomi). 
 
T.I.F. har arbejdet med foreningsudvikling med hjælp fra DGIs Flemming Torsten Sørensen – det har virket 
for dem. Det gode råd til andre foreninger er: Find jeres egen niche og hav mod til at skabe nyt. 
 
Pt arbejdes på at skaffe midler til en Multihal – der er allerede modtaget tilsagn om midler, og der søges 
videre i fonde. Som det ser ud nu, kan arbejdet startes i 2019. 
 
Referent: 
Hanne Sonne Poulsen 
 
 


