
Referat fra Generalforsamling i HSK Fodbold den 22. oktober 2020 

 

19.00-19.15: Hædring af Wilhelm Krogsdal. 

Formand Gert Jensen indstillede i efteråret 2019 Wilhelm Krogsdal til prisen som en af Hele 

Danmarks Frivillige, som bliver uddelt af Arbejdernes Landsbank og DBU.  

Wilhelm blev lige efter sommerferien udvalgt som en af de kun 50 i Danmark, som får den 

hæder. Gert Jensen læste sin flotte indstilling af Wilhelm op, inden Jette fra Arbejdernes 

Landsbank overrakte Wilhelm en check på 15.000 kroner, som går til træningsudstyr til HSK 

Fodbold. 

Desuden er Wilhelm blevet inviteret til en landskamp med ledsager, når det engang bliver 

muligt igen. 

 

19.20-20.00: Oplæg v. Martin Bloch, Head of Coaching i AGF. 

Som led i samarbejdsaftalen med AGF kom Martin Bloch, Head of coaching, med et spændende 

oplæg om træning og udviklingen af spillere. Oplægget tog udgangspunkt i Martins egen 

baggrund som træner under DBU og i AGF, men også med udgangspunkt i HSKs Blå Tråd. 

Tak til Martin for det spændende oplæg. 

 

Herefter fortsatte generalforsamlingen med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

- Michael Hertz blev valgt  

 

2.  Bestyrelsens beretning 

- Formand Gert Jensen aflagde beretning. Se særskilt dokument 

Der var ingen spørgsmål til beretningen. 

 

3. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for det forløbne år  

v. Kasserer Line Olsen Særkjær 

 

Bemærkninger til gennemgangen af regnskabet: 

HSK kommer ud af seneste regnskabsår med et underskud. Corona har sat sit aftryk på 

det seneste regnskab. 

Der er hensat et større beløb til kunstgræsbanen, så vi kommer godt i gang med driften 

af den nye bane, 

Regnskabet viser også, at der er en større opsparing i ungdomsafdelingen. De penge, 

kan henføres til et pigeprojekt, som vi har fået midler til fra DGI 

Medlemstilskuddet fra Favrskov kommune i dette regnskab større end budgetteret. Det 

skyldes, at kommunen på grund af Corona har udbetalt støttemidler allerede i juni. Men 

de midler skal henføres til den næste budgetår 

 

 

 

 

 



 

4. Indkomne forslag.  

Der var kommet forslag fra medlemmer om mindre ændringer af HSKs vedtægter. 

Forslagene var:  

Ændring 1: Nuværende formulering 

§4 Medlemskab af foreningen  

Alle,der aktivt vil bidrage til formålet, kan blive medlem af foreningen. Medlemskab  

opnås, når kontingentet er betalt.  

De ledere og trænere, der er kontingentfrie i klubben er automatisk medlemmer.  

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med møde- og taleret på generalforsamlingen 

Skal ændres til:  

§4 Medlemskab af foreningen  

Alle, der aktivt vil bidrage til formålet, kan blive medlem af foreningen. Medlemskab  

opnås, når kontingentet er betalt.  

Ledere og trænere er automatisk medlemmer, 

men skal betale kontingent I henhold til kontingentsatser for egen aktivitet  

Bestyrelsen kan udpege æresmedlemmer med møde- og taleret på generalforsamlingen

_____________________ 

Ændring 2: Nuværende formulering 

§5 Kontingent 

Kontingent – herunder betalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen 

Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer,  

herunder aldersbestemt kontingent og helt eller delvist frikontingent for grupper af lede

re og trænere.  

Endvidere kan bestyrelsen fritage et medlem for kontingentbetaling, såfremt særlige for

hold taler for det.  

Skal ændres til 

§5 Kontingent  

Kontingent – herunder betalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen

Der kan fastsættes forskellige kontingenter for konkrete grupper af medlemmer,  

herunder aldersbestemt kontingent.  

Endvidere kan bestyrelsen undtagelsesvis fritage et medlem for kontingentbetaling,  

såfremt særlige forhold taler for det. 

Ændringsforslagene gav anledning til en større debat på generalforsamlingen om 

hvorvidt holdledere, trænere etc. skal være kontingentfri eller ej. 

Diskussionen er foranlediget af en bestyrelsesbeslutning om, at alle frivillige, der også 

selv er aktive spillere i klubben, skal betale kontingent. 

Enkelte deltagere i generalforsamlingen kritiserede bestyrelsen for at ændre på 

kontingenter og fri-kontingenterne, før vedtægtsændringer var vedtaget på 

generalforsamlingen.  

 



Efter en debat kom ændringsforslagene til afstemningen.  

11 stemte for, 1 enkelt stemte imod. Resten af deltagerne afholdt sig fra at stemme, og 

vedtægtsændringerne er derfor vedtaget. 

 

5. Aflæggelse af budget og handlingsplan for det kommende år til orientering 

ved kasserer Line Olsen Særkjær.  

 

HSKs kasserer fremlagde budgettet for 20/21, der viser, at vi i det kommende 

regnskabsår budgetterer med et underskud på 141.000 kroner. 

Det skyldes blandt andet:  

Der budgetteres hverken med indtægter eller udgifter i forhold til arrangementer som 

HSK Cup og Dansk Revisionscup. 

Der budgetteres med et faldende medlemstal 

Der budgetteres med henlæggelser til drift, ibrugtagning samt brug af kunstgræsbanen.  

 

6. Valg til bestyrelsen 

a.  Formand Gert Jensen var på valg og havde på forhånd meldt, at han ikke 

 ønskede genvalg til bestyrelsen. 

 Der var ingen af de fremmødte, som ønskede at stille op til bestyrelsen. 

 Forsamlingen gav i stedet bestyrelsen mandat til at finde et nyt medlem til 

 bestyrelsen uden om generalforsamlingen.  

 

b.  Henrik Hagemann var på valg til bestyrelsen, og han blev genvalgt  

  

c.  Valg af suppleant. Martin Kryger Ahrentsen har været suppleant hidtil og vil gerne 

 fortsætte på posten. Forsamlingen genvalgte Martin til posten in absentia. 

 

d. Valg af revisor: Tom Nielsen er revisor i dag og vil gerne fortsætte. Han blev 

 genvalgt til posten in absentia. 

 

7. Eventuelt 

Der var ikke noget til evt. 

 


