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Referat af generalforsamlingen i HASA d. 13. marts 2017 

 

Harald Lie bød på Styregruppens vegne velkommen til årets generalforsamling.  

21 medlemmer deltog i generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent 

Aase Nørrung blev valgt til dirigent. 

Aase N konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. 

 

2. Valg af referent 

Søren Andersen blev valgt til referent. 

 

3. Formandens beretning 

Beretningen blev high lightet på storskærm og indeholdt følgende emner: 

- Arbejdet i Styregruppen fungerer fint og vi arbejder blandt andet med at 

overdrage opgaver fra formanden til andre, 

- Vi arbejder fortsat på at få det fulde udbytte af HASA-klubmodul, 

- Hjemmesiden fungerer efter hensigten, her kan der hentes oplysninger om 

ferier, arrangementer m.v. Se www.hasa.dk. 

- Kontakt til svømmehallen og kommunen. Vi kommunikerer med svømmehallen 

om en række praktiske ting. 

- Efter en dialog med kommunen er aktivitetsstøtten til handicappede børn og 

unge fordoblet til 10,- kr. pr. time. 

- Lyseng Idrætscenter og fællesrådet for Holme-Højbjerg-Skåde er gået sammen 

om at skaffe den nødvendige kapital til medfinansiering af et Medborgercenter 

på Lyseng. Kommunen har givet dem frist indtil 1. juli. Hvis det mislykkes vil 

kommunen formodentlig følge deres oprindelige indstilling, at biblioteket etc. 

skal forblive på nuværende adresse i Højbjerg efter en udvidelse af lejemålet. 

- Bliver Medborgercentret til noget, skal Rottehullet rives ned. HASA vil så blive 

tilbud midlertidig lokale i ”skurvognen” ved boulebanen. 

- HASA modtog 40.000 kr. fra Århus Idrætsfond i 2015. Vi har blandt andet brugt 

pengene til uddannelse af instruktører, et elektronisk stævneprogram og 

klubturen til Valhalla. 

http://www.hasa.dk/


2 
 

- Kommunen har ikke fortsat bevillingen til taxakørsel til de medlemmer, der ikke 

kan tage offentlig transport. Et møde med direktør for Voksen handicap Kirsten 

Bundgaard ændrede ikke på den situation. Direktøren henviste os til at danne 

en frivillig transportordning blandt vore medlemmer. 

- Vi har et stabilt antal medlemmer på knap 100. Efter annoncering på 

skoleforvaltningens intranet har vi fået tilgang af en del børn og unge. Vi har 

også fået tilgang af mange med vandskræk, så mange at vi har måttet oprette 

venteliste. 

Under debatten fik Torben Hansen ros, for den forside han lavede til 45 års nummeret 

af Plask. Styregruppen har besluttet at bruge den forside resten af 2017. 

Louise efterspørger, på grund af ændrede bustider, ”bedre” svømmetider. Harald giver 

tilsagn om dialog. 

Der blev spurgt til en HASA gruppe på facebook. Gruppen, der er etableret af nogle 

medlemmer, kan findes ved at søge på HASA på facebook. 

Hele beretningen kan læses ved klikke her. 

 

Beretningen blev godkendt med akklamation.  

 

4. Godkendelse af regnskabet for 2016 

Regnskabsfører Irene Lindemann fremlagde det reviderede regnskab for 2016. 

Driftsregnskabet viser et overskud på kr. 7.932,- og egenkapitalen er ultimo 2016 på 

godt 76.000 kr. 

Regnskabet godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

Styregruppen (Morten Rasmussen) fremlagde en række forslag til ændring af 

vedtægterne.  

Morten konstaterede, at betingelserne i vedtægternes § 10 (om at 1/3 af 

medlemmerne skal være til stede for at ændre vedtægterne) ikke var opfyldt. Han 

ville gennemgå de foreslåede ændringer og der ville blive indkaldt til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor et almindeligt stemmeflertal kunne vedtage eller forkaste de 

foreslåede ændringer. 

http://www.hasa.dk/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/%C3%85rsberetning-2016.pdf
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Irene Lindemann gjorde opmærksom på, at der i § 8 burde indføjes, at revisorerne 

skal underskrive regnskabet. Irene gjorde endvidere opmærksom på, at vor 

bankforbindelse ønskede, at vedtægterne indeholdt tegningsregler. 

Irene spurgte endvidere, om ikke-tilstedeværende der ønskede at blive valgt, skulle 

afgive skriftligt tilsagn herom. 

Hans Foldager spurgte, om man kan stemme ved fuldmagt. 

Styregruppen diskuterer de faldne bemærkninger og indkalder til ekstraordinær 

generalforsamling. 

 

6. Fastlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent 

Budgettet blev fremlagt. 

Kontingentet fortsætter uændret. 

Generalforsamlingen tilsluttede sig det fremlagte budgetforslag og forventede, at 

Styregruppen tilstræbte at overholde det. 

 

7. Valg af bestyrelse og 2 suppleanter 

Søren Andersen var på valg og blev genvalgt. 

Hans Foldager og Lene Christensen blev valgt som suppleanter. 

Ifølge § 7 i vedtægterne skal følgende ansvarsområder besættes ved valg på 

generalforsamlingen: 

Regnskabsfører – Irene Lindemann genvalgt 

Kontaktperson for svømmeundervisningen – Maybrit Damgaard genvalgt 

Kontaktperson til Redaktionsudvalget – Aase Nørrung genvalgt 

Kontaktperson til Musehullet – Jane Christensen genvalgt 

Kontaktperson til Rottehullet – Mariane Johansen genvalgt 

 

8. Valg af revisorer og suppleant 

Bodil Westh Hansen har trukket sig som revisor. 

Lis Jørgensen valgt som revisor for 2 år. 
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Karin Feldrup valgt som revisor for 1 år. 

Anne Margrethe Kjær valgt som revisorsuppleant 

 

9. Eventuelt 

Kaffekassen har haft indtægter på i alt kr. 3.438,- 

Kaffekassen har haft udgifter på kr. 2.527,- til kaffe, te, læskedrik, engangsservice, 

kage og støtte til julearrangementet samt 45 års festen. 

Årets overskud og overskud fra forrige år giver en kassebeholdning på kr. 2.261,-. 

Der blev udtryk ønske om en ekstra stol, der kan bruges i kranen samt at de senest 

anskaffede havestole blev ændret, så de bliver lettere at køre med. 

Havestolene bliver ændret af en håndværker og Styregruppen snakker om ”kran-

stolen”. 

Irene Lindemann blev kåret som årets hoptimist. 

Det begrundede Marianne Bisgaard blandt andet med følgende ord: 

- Du har altid været her 

- Kasserer siden 1999 

- Fast kvinde ved svømmestævnerne og især i computerrummet hvor du 

beregner resultater 

- Tidligere holdledere 

- Du har styr på regnskabet og Skat 

- Du har i det hele taget fået kassen til at stemme 

- TILLYKKE 

 

Harald takkede for debatten og fremmødet. 

 

 

 

 


