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Referat Generalforsamling i DcH Hadsten 2020-01-28 kl. 19.30 
Tilstede: Jørgen Randa, Konny Møgelvang, Bjarne Lambertsen, Peter Thyregod Jensen, Finn Møgelvang, Karin 
Bisgaard, Ilse Johansen, Jørgen Johansen (uden stemme- og taleret), Jens Fogh, Lone Engelbrecht, Mette Perk 
Kristensen, Joan Jensen, Hans Brorsen. 
 
1. Valg af dirigent.  
Mette Perk Kristensen blev enstemmigt valgt som dirigent. 
Hans Brorsen blev valgt til referent. 
Mette konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt varslet iflg. vedtægterne 
 
2. Beretning ved foreningens formand.  
Jørgen Randa fremlagde formandens beretning hvor der bl.a. blev fremhævet klubbens aktiviteter om mere 
synlighed og flere aktiviteter i klubben som har resulteret i 70 medlemmer. Vi har bl.a. også sagt nej tak til et 
tættere samarbejde med Hadsten Lystfiskerklub, da vi med det stigende antal medlemmer allerede har brug for 
lokalerne. Klubhusets Venner holdt stiftende generalforsamling i starten af 2020 og har nu 17 medlemmer. Den 24. 
juli 2020 kan klubben fejre 50-års jubilæum. Der er kommet et nyt klubmodul til klubberne fra Landsforeningen, 
som vil gøre administrationsarbejdet for bl.a. kassereren nemmere. Desværre er den rullende kontingent, hvor 
man betaler for et år ad gangen igen blevet udskudt. 
Beretningen blev enstemmigt godkendt. 
 
3. Regnskabsaflæggelse og budget for næste år ved foreningens kasserer.  
Bjarne Lambertsen fremlagde regnskabet og forklarede indholdet i de enkelte poster, hvor der bl.a. var et tilskud til 
klubben fra Klubhusets Venner. 
Klubben har bl.a. søgt og fået tilskud til varmeveksler og vinduer fra ELRO-fonden. 
Budgettet for 2020 blev fremlagt og man kan bl.a. se at elregningen vil blive mindre end for 2019. pga. den nye 
varmeveksler.  
Regnskabet og Budgettet blev enstemmigt godkendt. 
 
Der blev opfordret til at søge tilskud fra flere fonde. 
 
4. Indkomne forslag.  
Der var ikke modtaget nogen forslag. 
 
5. Fastlæggelse af kontingent. Foreslås uændret.  
Det foreslåede kontingent på Kr. 1300,- + Kr. 13,- (1%) i gebyr blev vedtaget. 
 
6. Valg af formand. 
Jørgen Randa, der har været formand i DcH Hadsten i 38 år, valgte ikke at stille op igen, så klubben skulle vælge en 
ny formand. Peter Thyregod Jensen blev foreslået og enstemmigt valgt til formand og budt velkommen i den nye 
stilling. 
Jørgen blev takket for den mangeårige indsats som formand, men han fortsætter med arbejdet i Hovedbestyrelsen 
og i Kredsen. 
 
7. Valg af kasserer. Kun ulige år.  
Kassereren er ikke på valg. 
 
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer.  
På valg er Peter Thyregod Jensen og Hans Brorsen, der modtager genvalg. 
Da Peter er valgt til formand, skal der findes mindst et nyt bestyrelsesmedlem. Mette Perk Kristensen blev foreslået 
og enstemmigt valgt sammen med Hans til bestyrelsesmedlemmer. 
 
9. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. 
Jens Fogh og Flemming Brylle blev enstemmigt genvalgt som suppleanter. 
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10. Valg af to revisorer. 
Finn Møgelvang og Karin Bisgaard blev enstemmigt valgt til revisorer. 
 
11. Valg af en revisorsuppleant.  
Lone Engelbrecht blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant 
 
12. Eventuelt.  
Det nye gebyr på 1% blev diskuteret, men det kan desværre ikke fraviges. Desuden blev klubben 
opfordret til at søge midler i fonde, og til dette kunne bestyrelsen fortælle at det allerede foregår og som 
nævnt under Formandens beretning og i fremlæggelsen af Regnskabet har vi allerede fået Kr. 15.000,- til 
varmeveksleren og ca. Kr. 35.000,- til nye vinduer. Desuden ser klubben ind i udgifter til gulvet i 
undervisningslokalet m.m. 
Generalforsamlingen blev sluttet af med kaffe og kage til de fremmødte. 
 
Referatet af Generalforsamlingen 2020-01-28 er godkendt, den 4. februar 2020. 
 
 
Formand:  Peter Thyregod Jensen ______________________________________ 
 
 
Næstformand: Konny Møgelvang __________________________________________ 
 
 
Kasserer:  Bjarne Lambertsen _________________________________________ 
 
 
Medlem:  Mette Perk Kristensen ______________________________________ 
 
 
Sekretær:  Hans Brorsen ______________________________________________ 
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