Referat af generalforsamlingen i HASA 5. marts 2020

Harald Lie bød de omkring 20 medlemmer velkommen til generalforsamling.
Valg af dirigent
Harald Lie foreslog Mariane Johansen til dirigent. Der var ikke andre forslag, så
Mariane J blev valgt.
Valg af referent
Mariane J foreslog Søren Andersen til dirigent. Der var ikke andre forslag, Søren A
blev valgt.
Formandens beretning
Harald L fremhævede dele af den skriftlige beretning, blandt andet Styregruppens
arbejde med, i forbindelse med konstitueringen, at opsplitte formandsposten.
Fremover ønskede Styregruppen, at posten blev splittet op i en svømmeleder og en
organisatorisk leder.
Jørn Johansen henviste til indlæggene i Plask og ville høre, hvordan det blev
realiseret.
Harald L svarede, at når Styregruppen skulle konstituere sig, ville Susanne
Søndergaard stille op til den organisatoriske formandspost. Harald L tilkendegav, at
han ville stille op til svømmelederposten.
Susanne S havde desuden udtrykt ønske om, at der blev valgt en næstformand.
Jørn J ville vide, om konstitueringen til de forskellige poster fulgte valgperioden.
Det bekræftede Harald L, at de gjorde.
Lene Christensen spurgte, om svømmelederens opgaver ville blive diskuteret med
instruktørerne. Det bekræftede Harald L.
Harald L roste og fremhævede de funktionsansvarlige. De er uundværlige og kittet i
HASAs virke.
Maybrit Damgaard spurgte til, om stolene i solarierummet kunne bruges af alle.
Harald L oplyste, at stolene kunne bruges af alle og HASA står for vedligehold. Harald
L oplyste desuden, at vi skulle i gang med oprydning og udsmidning i solarierummet.
Aase Nørrung spurgte, om vi kunne forvente fondsmidler til svømmestævnet i
Kroatien i 2021.
Vi kan risikere, at vi ikke får støtte til alle udgifterne til stævnet i Kroatien.
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Harald L oplyste, vi nu har fået støtte fra Jascha Fonden til nye klubdragter.
Morten Rasmussen oplyste, at han var ansvarlig for klubbens hjemmeside.
Den nedsatte brugergruppe har desværre endnu ikke været samlet, det beklagede
han og ville forbedre det i 2020. Han har heller ikke modtaget kommentarer til
hjemmesiden, som der blev opfordret til på sidste generalforsamling. Morten er stadig
usikker på om 1) medlemmerne bruger hjemmesiden, og 2) om brugervenligheden er
i orden. Et medlem tilkendegav, at hun brugte siden og fremover ville hun komme
med kommentarer.
Aase N fortalte, at når der kommer nye medlemmer, så kan vi se, at de har været
forbi hjemmesiden.
Aase var frustreret over hallens reaktioner, når der blev rapporteret om problemer.
”Hvad gør vi?”
Dirigenten henviste spørgsmålet til Styregruppen og oplyste, at problemer i hallen,
som hovedregel, skulle meldes ind til Harald.
Beretningen blev herefter godkendt med applaus.
Regnskab 2019
Regnskabsfører Irene Lindemann var forhindret i at fremlægge regnskabet. I stedet
fremlagde revisor Lis Jørgensen regnskabet.
Harald L forklarede, at det store overskud på 25.000 blandt andet skyldes manglende
uddannelse af instruktører.
Lis J roste Irene L for det store arbejde med regnskabet.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet for 2019.
Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag.
Vedtagelse af kontingent
Kontingentet for 2020 er uændret.
Fastlæggelse af budget 2020
Harald L gennemgik forslaget til budget.
Der er øgede udgifter til uddannelse blandt andet fordi vi ikke har uddannet
instruktører i 2019.
De budgetterede indtægter på 7.500 kommer fra Jascha Fonden og modsvares af en
tilsvarende udgift til klubdragter.
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Budgettet blev godkendt uden ændringer.

Valg til Styregruppen, to suppleanter og regnskabsfører
Der skal vælges to medlemmer til Styregruppen.
Harald L genopstiller og vælges.
Styregruppen foreslår Peter Halling Petersen. Peter HP vælges.
Peter er far til Sara og er kommet i klubben i 10 år.
Morten R og Lene C vælges som suppleanter.
Irene L genvælges som regnskabsfører.
Valg af revisor og suppleant
Tina Jensen vælges som ny revisor.
Anne Margrethe Kjær vælges som revisor suppleant.
Eventuelt
Mariane J orienterede om Rottehullet.
Betalinger via MobilePay går ind på min private konto, til jeres orientering, så det
beror på tillid.
Thomas og Mariane har talt den kontante beholdning op.
2019 gav en omsætning på 3.200, - og et overskud på 2.000, -. Det betyder at
kaffekassen giver tilskud til sommerafslutningen.
Trine og Karen Cecilie er kaffebrygger vikarer!
Mariane J efterlyste flere kagebagere!
Maybrit og Jane orienterede om, at der desværre kommer færre i Musehullet.
Opfordring til at reklamere for Musehullet, da det skaber gode kontakter mellem de
unge.
Glædeligt at flere deltager i stævnerne.
De faste ansvarsområder blev fordelt:
Børneundervisningen – Maybrit Damgaard,
Redaktionsudvalget – Aase Nørrung,
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Musehullet – Jane Christensen,
Rottehullet – Mariane Johansen.

Årets hoptimist blev nomineret af Susanne S med følgende ord:
”Dette års Hoptimistpris gives til en af HASAs praktiske grise. Vedkommende er ikke
kendt af så mange i klubben – men er aldeles uundværlig på grund af sin kunnen og
tålmodighed.
Personen er en af den slags frivillige, der sætter ”sagen” foran sit eget velbefindende
– lidt som dengang man sagde ”i regn og slud - skal posten ud.”
Jeg kan røbe det er en han. Det er en person, der sørger for, at den gamle redaktøses
ideer bliver omsat til brugbare dokumenter, der kan sendes til trykning. Nemlig vores
allesammens klubblad PLASK. Og til alle jer der ikke har gættet det, så er det Bjørn
der får årets Hoptimistpris for sin indsats med klubbladet.”
Bjørn var ikke til stede, men Aase modtog applaus og hoptimisten på Bjørns vegne.

___________________________

_________________________

Mariane Johansen, dirigent

Søren Andersen, referent
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