
Referat for HRLK Generalforsamling den 24. april 2013 
 
 
Ruben bød velkommen og Robert Justesen blev godkendt som dirigent. Han konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, men regnskabet er ikke var udsendt sammen med indkaldelsen, 
hvilket sker næste år. 
 
Kirsten Gibson blev godkendt som referent 
 
Formandens beretning 
Formanden Ruben Hanen oplæste beretningen og fremhævede at Johny Damgaard Pedersen blev valgt af 
trænerne til årets træner. 
Inge Merete blev indstillet til årets idrætsleder i Hørsholm kommune, men desværre var der en anden, der 
vandt. 
Medlemstallet viser at der er 166 medlemmer 
25 Har meldt sig ud 
67 Har ikke betalt 
 
Regnskabet 
Kasserer Erik Andersen gennemgik regnskabet 
Overskud på kr. 14.600,00 
 
Dirigenten spurgte om der var indvendinger Det var ikke tilfældet, så regnskabet blev godkendt. 
Der  er 67 % kvinder 33 % mænd i klubben.  
 
Budget  
Der er pt. 22 trænere Budgettet viser et lille underskud, fordi kassebeholdningen skal lidt ned. 
 
Dirigenten spurgte om der var indvendinger til budgettet. Det var ikke tilfældet så. Budgettet blev godkendt  
 
Kontingent 
Oplægget til kontingent på hhv 300 kr for enkeltmedlemmer og 500 for familier blev godkendt. 
 
Valg 
Valg af kasserer. Genvalg 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer  
Lena Daugaard Jacobsen og Regin Mortensen blev genvalgt  
 
Valg af suppleanter 
Kirsten Gibson blev genvalgt  
Inge-Merete Østerlin blev nyvalgt suppleant 
 
Valg af revisor  
Anne Bjørnsten blev genvalgt 
Tina Brix Andersen og  Robert Justesen blev valgt som revisorsuppleanter 
 
Eventuelt  
Stafet for Livet 



Brita Keller fra Kræftens bekæmpelse fortalte om Stafet for Livet løb 31. august - til 1 september 24 timers 
løb. Løbet foregår rundt om kirken og egnsmuseet 
Holdkaptajner efterlyses 
Der betales 100 kr pr deltager i gebyr for at deltage  
 
Der var deltagere, der meldte sig, så der er mindst ét hold  
 
Der var ikke yderligere indlæg på generalforsamlingen Robert Justesen erklærede derefter 
generalforsamling for afsluttet  
 
Sport Direct kom derefter og viste vores nye løbetøj, hvor klubbens logo kan påtrykkes. 
 
Referent Kirsten Gibson. 
 


