Til:
Bestyrelse, trænere og udvalgsmedlemmer i DcH Holstebro

11.10.15

Referat fra den 2. ekstraordinære generalforsamling den 6. oktober 2015
Der var 14 deltagere i den 2. ekstraordinære generalforsamling, hvor der igen kun var to punkter på dagsordenen, nemlig: Valg af dirigent og valg af formand for klubben.
Valg af dirigent
Som fungerende formand bød Maja Hansen velkommen og takkede for fremmødet. Hun fremlagde bestyrelsens forslag til dirigent, nemlig Erik Hansen.
Erik blev valgt.
Valg af formand
Erik Hansen spurgte bestyrelsen, om de havde en kandidat? Maja sagde, at bestyrelsens kandidat var Erik
Hansen. Grunden til, at Erik Hansen var blevet overtalt / havde ladet sig overtale var, at klubben har brug for
erfarne kræfter. Når Marianne Teglborg og Gitte Fly går af ved den ordinære generalforsamling i januar
2016, ville der kun være Niels Daugaard og Maja Hansen, der havde erfaring.
Der var ingen andre kandidater, og Erik (der tidligere har været formand for DcH Holstebro i 8 ½ år) blev
valgt med applaus.
Nyt punkt på dagsordenen: Valg af et nyt bestyrelsesmedlem
Bestyrelsen fremlagde et forslag til et nyt punkt på dagsordenen: ”Pkt. 3: Valg af et nyt bestyrelsesmedlem”.
Maja begrundede forslaget med, at Karen Lønstrup Bentsen allerede for nogen tid siden havde ønsket at forlade bestyrelsen øjeblikkeligt pga. for meget privat arbejde mv. Maja havde overtalt Karen til at holde orlov
indtil den ordinære generalforsamling i januar, da det ville sende et dårligt signal, hvis også Karen forlod
bestyrelsen i utide.
Dirigenten spurgte forsamlingen, om de kunne acceptere, at der kom et ekstra punkt på dagsordenen. Det var
der ingen, der havde noget imod.
Erik Hansen havde – for at stille op til formandsposten – stillet som betingelse, at der blev valgt et nyt, men
erfarent bestyrelsesmedlem, og han havde peget på Heidi Frölich. Heidi havde på forhånd givet tilsagn om at
indgå i bestyrelsen. Hun har tidligere siddet i bestyrelsen i en del år, også som formand.
Heidi Frölich blev valgt.
Den 2. ekstraordinære generalforsamling sluttede efter ca. 10 minutter og så gik man over til kaffe og hygge.
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