Generalforsamling i Hjortshøj ungdomsklub
Onsdag d. 13.9.17
Tilstede:
Gertie Heide Sørensen, Lisbeth Speich Larsen, Nikolaj Dueholm, Lene Juul Langballe (Ref.) Morten Wang,
Jens Eriksen, Else Bruunbjerg og Kim Mikkelsen
1. Valg af dirigent:
Else Bruunbjerg
2. Valg af stemmetæller:
Jens Eriksen
3. Beretning fra bestyrelsen v. Gertie og Kim
Kim:
Vi har haft 65 indmeldt i skoleåret 2016/17. Efter sommerferien og frem til nu har vi fået 23
indmeldte. Det har været et år hvor vi har forsøgt af lave forskellige aktiviteter f.eks.
lasergame, bowlingtur, rushhall, besøg af en sexolog mf. Dette har været aktiviteter som de
unge har efterspurgt og ønsket. Men de har ikke fået tilmeldt sig og derfor er de fleste ture
blevet aflyst pga. for få tilmeldte. Vores unge giver selv udtryk for at HUK er et sted hvor de
kan mødes og hænge ud, derfor har de ikke brug for store aktiviteter.
Vores ambassadør hold (6-8 unge) har stået for julefeste i 2016, dette var en stor succes.
Der var 35-40 tilmeldte.
I det næste år prøver vi at ændre på aktiviteterne, så de først bliver planlagt (i samarbejde
med de unge) når der er nok tilmeldte.
Vi har de sidste par år været på skitur, men i år prøvede vi, i samarbejde med ungiårhus, at
lave en tur sammen med dem. Denne blev dog for dyr og derfor havde vi kun fire med. I
2018 går vi tilbage til at lave vores egen.
Gertie:
Konstruktionenen i en ungomsklub er jf. retningslinjerne for FO, at den er en
forældredrevet forening med egen bestyrelse.
Bestyrelsen lægger retningslinjerne og ansætter leder. Leder ansætter personalet. Kim er
ansat på 15 timer om ugen.
Bestyrelsen skal lave/forny:
Virksomhedsplan
Vedtægter
Regnskab
Indmeldingsperioden er skoleåret
Diskussion af rekruttering af børn: sker typisk via fritidsklubben men er ikke sket i år.
4. Regnskab v. Kim
Kim fortæller om nogen problemer med revisor, hvilket har ført til en forsinkelse af
regnskabet. Herefter bliver regnskabet snakket igennem
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg:
Stiller op:
Lisbeth Speich Larsen
Knud Bissgaard
Morten Dam Madsen
Jens Eriksen
Lene Juul Langballe
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Valgte:
Morten Dam Madsen
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Jens Eriksen
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Morten Wang
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