HK Seniorer Helsingør
Referat fra årsmødet torsdag den 8. Februar 2018.
Der var et fremmøde på 36 medlemmer.
Formanden Jytte Büron bød velkommen og kom med praktiske informationer
vedrørende årsmødet. Formanden foreslog at vi sang februar måneds sang.
Derefter gik vi over til selve årsmødets 9 punkter.
Punkt. 1. Valg af dirigent.
Poul Hansen blev valgt.
Punkt. 2. Valg af referent.
Jonna Rodemann blev valgt.
Punkt. 3. Godkendelse af dagsorden.
Dirigenten takkede for valget og konstanterede at årsmødet var rettidigt indkaldt, ved
offentliggørelsen af dagsorden bekendtgjort i programmet for 1. halvår 2018 –
udsendt medio december 2017.
Punkt. 4. Aktivitetsudvalgets beretning v/formanden.
Aktivitetsudvalgets beretning er vedlagt.
Formanden præsenterede aktivitetsudvalget og aflagde beretningen.
Dirigenten spurgte forsamlingen om der var spørgsmål til beretningen.
Karin Schwartz roste aktivitetsudvalget for deres store arbejde og gode
arrangementer. Ingelise Nielsen foreslog at vi brugte Poul Kragelund igen.
Ann Marie Elsrud foreslog at vi brugte nogle af de 4000,- vi fik mere i tilskud til
et grill arrangement. Birgitte Haugaard spurgte medlemmerne om de var tilfredse
med fordelingen af ude og hjemme arrangementerne og prisniveauet. Alle var
tilfredse. Flere medlemmer havde problemer med at se programmet fra 1. halvdel
2018 på hjemmesiden. Men efterfølgende viste det sig at det var overskriften der var
forkert, der stod 2. halvår 2017 men det var programmet for 2018 der var sat ind.
Webmaster bliver kontaktet for at få det rettet.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt med akklamation.
Punkt. 5. Aktivitetsudvalgets regnskab v/kassereren.
Regnskabet var omdelt. Kasserer Lennart Rasmussen forelagde regnskabet, der var
ingen spørgsmål til regnskabet, hvorefter det blev enstemmigt godkendt med
akklamation.
Punkt. 6. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Punkt. 7. Valg.
Formand for 2 år. Jytte Büron blev genvalgt.
Udvalgsmedlem for 2 år. Birgitte Haugaard blev genvalgt.
Udvalgsmedlem for 2 år. Svend Gravesen ønskede ikke genvalg.
Formanden takkede Svend for 4 år i aktivitetsudvalget for hans altid positive og
arbejdsomme måde at være på. Vi kommer til at savne dig.
Svend modtog en vingave.
Ebbe Gyrming rykker fra suppleant til udvalgsmedlem for 2 år.
Suppleant for 1 år blev Ingelise Nielsen valgt, med akklamation.
Punkt. 8. Valg af revisor.
Valg af revisor for 1 år. Ingelise Nielsen ønskede ikke genvalg.
Poul Hansen blev valgt med akklamation.
Valg af revisorsuppleant for 1 år. Vakant.
Punkt. 9. Eventuelt.
Svend takkede for de pæne ord fra formanden og fra medlemmerne. Svend var selv
ked af at stoppe, men helbredet drillede pt. Svend lovede at han stadig ville komme
og hjælpe til arrangementerne i Svingelport.
Formanden takkede dirigenten for i god ro og orden at styre årsmødet. Dirigenten fik
overrakt en vingave. Derefter blev der sunget HK Senior Helsingørs klubsang.
I pausen inden maden blev der på spisebillettens nummer udtrukket små og lidt større
gevinster. Efterfølgende blev der serveret 2 stk. luksus smørrebrød med vin, øl eller
vand.
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