HorsHorsens Styrkeløft Klub
Referat fra Generalforsamling d. 13.6.2021

Afholdt: Horsens Styrkeløft Klub, Kampsportscenteret på Langmarksvej 53, 8700 Horsens.
Deltagere fra bestyrelsen: Eva Buxbom, Christoffer D. B. Jensen og Jørgen Rasmussen.
Der var i alt mødt 10 medlemmer, der alle var stemmeberettigede ifølge vedtægterne.
Simpelt flertal 6 stemmer, vedtægtsændringer 7 stemmer. Der blev udleveret stemmekort.

1. Valg af dirigent og referent.
Bestyrelsen foreslog Joakim Dam Hansen som dirigent og Eva Buxbom som referent, de blev valgt
uden modkandidater.

2. Bestyrelsesberetning
Bestyrelsesberetning blev gennemgået, og da generalforsamlingen var blevet udskudt to gange,
blev der på dagen tilføjet og gennemgået et tillæg.
”Tillæg til generalforsamlingen d. 13.6.2021
På grund af coronaen er generalforsamlingen blevet udskud op til flere gange. Derfor vil vi kort fortælle om
aktiviteter og tiltag, der er sket efter bestyrelsesberetningen blev skrevet.
Vi har arbejdet hårdt på at få divisionsturneringen og DM op og stå.
Nyt stævnestyringsprogram og manglende pålidelig internetforbindelse i forhold til at afvikle stævner i
karate 2 lokalet har krævet en del arbejde. Vi har afholdt en undervisningsdag i stævnestyringsprogram
med Henning Thorsen, som underviser. Ni personer mødte op, og derved er der flere, vi kan trække på i
forhold til fremtidens stævner.
Der er fundet en løsning på afdækning af gulvet i Karate 2 lokalet ved konkurrencer, da Jørn Juul fandt et
perfekt underlag, som nu er skåret, lagt i depot og klar til at blive rullet ud.
Vi har indkøbt nyt udstyr til afholdelse af stævner.
Vi har fået godkendt en ansøgning på 25.000 kr. til nyt udstyr ved DIF og DGI’s foreningspulje. Udstyret er
købt ved ER-equipment, der gav os en rabat på 2800 kr. Det er 12 sæt, der består af trikot, strømper, bælte,
håndledsbind og knækoger. Sættene kan lånes ud til løftere, der ikke har udstyr til en konkurrence. Derved
håber vi på, at flere løftere vil få lyst til at konkurrere og støtte op om konkurrencer.
Vi har fået godkendt en ansøgning til DIF for manglende indtjening i forbindelse med udskydelsen af DM i
styrkeløft.
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Frivillighed. Der har været flere, der har været gode til at give en hånd med i forhold til arbejdsdage,
klubmøder, afholdelse af stævner og aflaste bestyrelsen med ad hoc opgaver. Dog har vi ikke helt kunne
finde frivillige nok til at afholde divisionsturneringen og DM, hvilket har betydet, at vi har været tvunget til
at købe hjælp fra anden klub. Der skal lyde en stor tak til dem, der har hjulpet og vil hjælpe i fremtiden.
Vi bør huske at på grund af coronaen og en ubeslutsom Elite Sport Horsens konsulent, er der sket en
ophobning af stævner, møder, arbejdsdage og udfordringer, der er blevet løst og bliver løst.
Det har været en hård tid og en tid i krise. Derfor har der været brug for ekstra hjælp, og det vil der også
blive i et stykke ind i fremtiden, indtil tingene vender tilbage til det normale.
I øjeblikket er vi i en transaktionsperiode, hvor vi sælger udstyr i motionsrummet, så vi kan rykke tættere
samme i styrkeløftrummet.”

Der blev spurgt ind til klubdragter, som bestyrelsen havde som punkt længere fremme, hvor det
blev behandlet. Ellers var ingen bemærkninger til bestyrelsesberetningen.
Bestyrelsesberetningen inklusivt tillæg blev enstemmigt godkendt.

3. Godkendelse af regnskab og budget
Bestyrelsen har hyret en registreret revisor, fra A4 Revision ApS, Leif Møller, der har udarbejdet et
udførligt regnskab for HSK for regnskabsåret 2020. Leif Møller var mødt personligt op til
generalforsamlingen og gennemgik regnskabet for de fremmødte.
Efter fremlæggelsen understregede den nuværende bestyrelse, at den tog afstand fra den tidligere
bestyrelses omgang med HSK’s økonomi i de tilfælde, hvor der var usikkerhed om ordentligheden.
Der blev stillet spørgsmål ved om den nuværende bestyrelse ville indberette den tidligere
bestyrelse større udbetalinger til særlige personer til skat, som ifølge revisoren var det rigtige at
gøre. Dette ville dog kræve indhentning af cpr-numre, som sikkert ville være svært eller helt
umuligt at få oplyst.
Efter flere ordvekslinger blev det anbefalet af revisoren, at et notat vil blive indført i referatet.
Dette var der enstemmigt enighed om, hvorfor revisoren vil udfærdige et sådan notat, som vil
blive tilføjet referatet. Dette var for at sikre, at den nuværende bestyrelses ikke kan drages til
ansvar for tidligere bestyrelsesmedlemmers økonomiske handlinger.
Efter den grundige gennemgang af regnskabet var der ingen spørgsmål til selve regnskabet, blot
flere konstateringer om at man i fremtiden vil bruge HSK’s midler på sporten og medlemmerne og
ikke på bespisninger, godtgørelser, hotelophold, rejser og aflønninger af bestyrelsen og udvalgte
medlemmer.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
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Der blev stillet spørgsmål til revisoren, som omhandlede økonomi og foreninger. Her blev vi
klogere skat og sponsorer. En idrætsforening, som HSK er ikke skattepligtig, hvilket også glæder
sponsorater, der går til foreningens virke. Derudover blev det anbefalet, at vi tog kontakt til DGI
eller DIF, hvis vi havde yderligere spørgsmål i den retning.

Budget
Kassereren fremlagde budgettet og grundet coronaen, øget udgifter i forbindelser med stævner og
ekstra salg af maskiner, var der poster der kunne variere.
Revisoren gjorde os opmærksom på, at i tilfælde af, at vi havde et varelager med klubdragter,
skulle der tælles op d. 1.1., og værdien af lagerbeholdningen skulle indgå i regnskab og budget.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.

4. godkendelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om at fastholde det nuværende kontingent blev enstemmigt godkendt.
Forslag fra bestyrelsen om at genåbning af nøglebrikker skal koste 100 kr. blev enstemmigt
godkendt.

5. Behandling af indkommende forslag
Forslag fra bestyrelsen: Ændring af vedtægter
Motivation:
Bestyrelsen har udarbejdet nye vedtægter, som skal sikre en demokratisk bestyrelse. Teksten med
rødt udgår og teksten med gult tilgår
Vedtægter for Horsens Styrkeløft Klub
§1 Foreningens navn er Horsens Styrkeløft Klub. Dens hjemsted er Horsens Kommune.
§2 Foreningens mål er at udbrede kendskab til styrkeløft og almindelig vægttræning.
§3 Foreningen er medlem af Dansk Styrkeløft Forbund samt Dansk Idræts Forbund (DIF) og
undergivet disse forbunds love og bestemmelser.
§4 Foreningens kontingent fastsættes af bestyrelsen, men skal godkendes på førstkommende
generalforsamling.
Kontingentet opkræves for aktive kvartalsvis forud, for passive halvårligt forud.
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Enhver der har læst og godkendt vedtægterne samt ordensreglerne, kan optages som aktivt eller
passivt medlem.
Til gyldig udmeldelse kræves at dette er meddelt formanden eller kassereren skriftligt.
§5 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsentanter for foreningen i alle forhold. De
vedtagne beslutninger og foretagende handlinger forpligter foreningen i henhold til lovende.
Bestyrelsen består af 3 5 bestyrelsesmedlemmer: Formand, næstformand, kasserer, sekretær,
menigt bestyrelses medlem samt 1 suppleant til bestyrelsen. Ved et bestyrelsesmedlems
fratrædelse i valgperioden konstituerer bestyrelsen sig selv tiltræder suppleanten i bestyrelsen.
Formanden, sekretær og menigt bestyrelsesmedlem vælges for 2 år på lige årstal. Næstformanden
og kassere på ulige årstal.
Bestyrelsesmøde afholdes mindst 4 gang årligt. Bestyrelsesmøde afholdes endvidere, når 2 3
bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der skrives referat fra møderne som offentliggøres synligt for
medlemmerne.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 3 medlemmer er til stede, beslutninger træffes
ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme, eller i denne fravær,
næstformandens, afgørende.
Foreningen tegnes af formanden, i økonomiske sager dog både af kassereren og formanden.
§6 Dopingmisbrug tolereres ikke og vil medføre karantæne i henhold til DIF, IPF’s regler.
Indkaldelse til dopingkontrol af ADD kan foretages i op til 12 mdr. efter skriftlig udmeldelse.
Det påhviler bestyrelse og foreningens øvrige medlemmer at påse, at de vedtagne ordensregler og
reglementer overholdes.
§6B Bestyrelsen kan ekskludere et medlem når, særlige forhold giver anledning dertil, der kræves
at mindst 2 3 af bestyrelsesmedlemmerne har stemt for eksklusion. Vedkommende skal forinden
have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Eksklusionen skal tages op på førstkommende
ordinære generalforsamling. Her skal 1/2 af de fremmødte medlemmer godkende eksklusionen for
at den er gyldig.
§7 Generalforsamlingen er forenings højeste myndighed i alle anliggender. Den ordinære
generalforsamling afholdes inden udgangen af marts måned.
Indkaldelse til generalforsamlingen, sker ved opslag i foreningens lokale, med mindst 1 månedes
varsel. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal
være Formanden i hænde mindst 14 dage før afholdelsen. En dagsorden med indkomne forslag,
underskrevet regnskab samt budget sker ved opslag i foreningens lokaler senest 1 uge før
afholdelse af generalforsamlingen.
Stemmeret har alle aktive medlemmer der har været medlem i mindst 3 måneder og ikke er i
kontingent restance. Stemmeret kan kun udføres ved personligt fremmøde.

§8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning
Fremlæggelse af regnskab og budget
Godkendelse af kontingent.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer. Samt suppleant for 1 år
Valg af revisor for 1 år. Samt revisor suppleant for 1 år
Eventuelt.

§9 Generalforsamlingen vælger sin dirigent som ikke må sidde i bestyrelsen. Beslutninger træffes
ved simpelt stemmeflertal, dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte
stemmer. Der føres referat fra generalforsamlingen som opslås i klubben.
§10 Foreningens regnskaber følger kalenderåret. Regnskabsaflæggelsen er i overensstemmelse
med Horsens Kommunes retningslinjer. Revisionen foretages i overensstemmelse med Horsens
Kommunes retningslinjer.
§11 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når formanden eller 2 3 bestyrelsesmedlemmer eller
når mindst 25 medlemmer fremsender skriftlig begæring med det emne de ønsker behandlet.
Indkaldelse sker på samme måde som ved ordinær generalforsamling. Den ekstraordinære
generalforsamling skal afholdes senest 5 uger efter der er fremsat begæring herom.
§12 For de forpligtelser Horsens Styrkeløft Klub måtte påtage sig hæfter alene foreningsformuen,
hvorimod der ikke påhviler foreningsmedlemmer eller bestyrelsen personlig hæftelse for
foreningens gældsforpligtelser.
§13 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages på en i dette øjemed særlig indkaldt
ekstraordinær generalforsamling. Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 2/3 af
foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at 2/3 stemmer er for forslaget. Ved
opløsning af Horsens Styrkeløft Klub overgår foreningens nettoaktiver til idrætslige formål, i
samarbejde med Dansk Styrkeløft Forbund og Horsens Kommune.
§14 I tilfælde af, at disse vedtægter måtte vise sig at være utilstrækkelige, er foreningens
bestyrelse bemyndiget til at træffe sådanne foranstaltninger, som tjener til at fremme foreningens
interesser. Dette sker naturligvis under ansvar over for generalforsamlingen.
§15 Bestyrelsen kan efter motiveret indstilling, indsendt til formanden senest 14 dage før
generalforsamlingen, kåre et Æresmedlem. Dette sker ved almindelig flertalsafstemning på
generalforsamlingen. Dette kan tildeles personer, som i mindst 10 år har udført et stort og
uegennyttigt arbejde i Horsens Styrkeløft Klub.

Ovenstående er vedtaget på stiftende møde den 29.11.1987.
Revideret på generalforsamling den 04.01.1993.
Revideret på generalforsamling den 25.02.1999.
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Revideret på generalforsamling den 21.02.2000.
Revideret på generalforsamling den 28.01.2013
Revideret på generalforsamling den 06.02.2016
Revideret på generalforsamling den 25.03.2017

Bestyrelsen valgte selv at trække forslaget tilbage, da nedgang i medlemstal og manglende
interesse og lyst fra medlemmernes side i bestyrelsesarbejde ikke lagde grund til en udvidelse af
bestyrelsen.
Forslaget blev trukket tilbage.

Forslag fra bestyrelsen: Klubdragter skal bæres ved konkurrencer.
Motivation: Vi har budgetteret med indkøb af klubdragter. Når vi får dem ud til medlemmer,
foreslår vi, at de skal bæres ved konkurrencer. Dette er for at gøre reklame for HSK, skabe
sammenhold og klubånd. Derudover sikrer det også, at der bliver taget gode billeder til avisen,
hvor vi står skarpt. Hvis det bliver vedtaget bliver det tilføjet ordensreglementet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og vil blive tilføjet ordenreglementet.

Forslag fra Rene Hede: Flad kontingent fastsættelse.
Motivation; Efter etableringen af nye kommunale rammer, er drift omkostningerne gået stortset i
nul - derfor bør det afspejle sig i kontingenten med forslag på ens for alle aldersgrupper - et
konkret forslag, 250dkk kvartalsvis, 750dkk årligt, familie abbonoment 1500dkk.
Forslag af forlængelse medlemsskab for manglende træning berørt af corona nedlukning istedet
for en refusion.
Motivation; Det burde ikke have relevans for ens økonomiske situation for godtgørelse til refusion derfor bør ALLE berørte medlemmer godtgøres med forlængelse af medlemsskab heraf for
perioden med nedlukning.
Forslag om flad kontingent fastsættelse blev enstemmigt afvist.
Forslag af forlængelse medlemsskab for manglende træning berørt af corona nedlukning istedet
for en refusion blev enstemmigt afvist.

Forslag fra Nicholaj Litchfield: Forslag om vedtægtsændring.
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Jeg foreslår at vores bestyrelse øges til et medlems tal af 6 personer, da dette ville give mulighed
for at have en lige fordeling af personer fra ( udstyrs løftere, klassisk løftere og motionist)
Jeg har også en forespørgsel om det er muligt at udvide fod pladen på vores leg press da jeg føler
den er temmelig smal.
Og sidst. Forslag om tilkøb af flere elastikker.
Måske købe nogle som kan bruges enkeltvis og nogle som set.
Forslag om vedtægtsændringer ved bestyrelsen øges til et medlems tal af 6 personer blev trukket
tilbage.
Forslag om udvide fod pladen på vores leg press da jeg føler den er temmelig smal blev trukket
tilbage, da problemet var løst.
Forslag om tilkøb af flere elastikker blev trukket tilbage, da elastikker var indkøbt.

Forslag fra Jørgen Rasmussen Tilføjelse til ordensregler
Jørgen Rasmussen gjorde opmærksom på, at forslaget var indsendt, inden han indtrådte i
bestyrelsen.
”Det er ikke tilladt for medlemmer af HSK at tage, eller modtage betaling for træningsprogrammer,
samt personlig træning fra klubbens medlemmer.”
Motivation: Horsens Styrkeløft Klub er en forening, hvor alle hjælper alle. Det er uforeneligt med
foreningstanken, at medlemmerne kræves betaling for træningsprogrammer og personlig træning.
Med ansættelse af en professionel landstræner i Dansk Styrkeløft Forbund vil der blive
programmer, på forskellige niveauer, stillet gratis til rådighed for alle forbundets medlemmer.
Tanken er, at alle skal kunne træne efter landstrænerens systemer, og der kommer en rød tråd fra
landsholdet ned til motionist niveau.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget og vil blive tilføjet i ordensreglementet.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Næstformand Jørgen Rasmussen var på valg og blev enstemmigt genvalg.
Kasserer Christoffer D. B. Jensen var på valg og blev enstemmigt genvalg.
Suppleant til bestyrelsen: Tanja Rasmussen blev enstemmigt valgt.
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