
                

                       

Referat af Ordinær generalforsamling i IF Stjernen 

Onsdag den 19.08.20 kl 19.00 i Sportscafeen i Skt.Jørgens Hallen 
       Formand Finn Hansen bød velkommen 

 

1. Valg af dirigent 
Kim Nielsen blev valgt til dirigent 
 

2. Bestyrelsens beretning, herunder beretning om Odense Håndbold og status på Hal 2, samt beretninger fra 
ungdomsafdelingen, tennisudvalget og badmintonudvalget fremlægges. 
Formand Finn Hansen fremlagde beretning for IF Stjernen, herunder også kort beretning vedr. Odense 
Håndbold – beretning vedlagt. 
Inge-Merete Koch redegjorde kort for status vedr. Hal 2 
Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 
 
Thomas Rasmussen fremlagde beretning for Ungdomsafdelingen. Nævnte at der pt. er ca. 300 
ungdomsspillere og ca. 50 ungdomstrænere og hjælpetrænere. Klubben er repræsenteret i de bedste 
rækker på alle niveauer. Mange ungdomshold må desværre træne i andre haller rundt i byen. 
 
Kent Jeppesen fremlagde beretning for Tennisafdelingen. Nævnte at der pt. er ca. 100 medlemmer, fordelt 
på 4 turneringshold. Hvis klubhuset på Tranevej bliver nedlagt, vil klubben søge Odense Kommune om at få 
tennisbanerne udmatrikuleret separat, og søge om at få tilladelse til at opsætte et skur til bad og 
omklædning. 
 
Formand Finn Hansen fremlagde en meget kort beretning for badmintonudvalget – der er pt. kun 8 
medlemmer, som spiller 2 timer fredag aften. 
Alle beretninger blev enstemmigt vedtaget. 
 

3. Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse, samt budget for 2020 
Regnskab for 2019 blev fremlagt. Regnskabet udviser et samlet underskud på  6.613 kr , hvoraf Tennisafd. 
bidrager med et underskud på  8.923 kr . 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 
Budget for 2020 blev fremlagt -  udviser et overskud på 3.638  kr. 
 

4. Indkomne forslag  - evt. forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før GF 
Fra bestyrelsen:  ændring og opdatering af klubbens vedtægter 
Fra bestyrelsen var der 3 vedtægtsændringer til hhv. § 11 stk 2, § 8 stk. 1 litra 7 og § 12 stk. 4 -  forslag til 
vedtægtsændringer vedlagt. Vedtægtsændringerne blev enstemmigt vedtaget. 
Reviderede vedtægter vedlagt. 
 
Der var indkommet forslag fra Jeanette Juhl Hansen vedr. planlægning af træningstider i Skt. Jørgens Hallen 
og øvrige eksterne haller – forslag vedlagt.  Jeanette Juhl Hansen begrundede sit forslag, og forsamlingen 
blev enige om, at forslaget skal indgå i forretningsordenen for det kommende Sportsudvalg. 
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5. Valg af kasserer ( lige år)  
* Hanne Andersen ønsker ikke genvalg 
* Jessica Pengel er villig til valg -   Jessica Pengel blev enstemmigt valgt som kasserer 

 
6. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer ( 2 medlemmer lige år ) 

* Mona Vang er villig til genvalg – Mona Vang blev enstemmigt valgt til bestyrelsen 
* Inge-Merete Koch er villig til genvalg – Inge-Merete Koch blev enstemmigt valgt til bestyrelsen 
                                                                         
* Rasmus Højtved udtræder efter eget valg af bestyrelsen 1 år før tid 
* Valg af 1 bestyrelsesmedlem i stedet for Rasmus Højtved ( vælges for 1 år)  - 
* Marianne Pedersen er villig til valg – Marianne Pedersen blev enstemmigt valgt til bestyrelsen 

  
7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (vælges for 1 år) 

* John Hvidhjelm er villig til genvalg – John Hvidhjelm blev enstemmigt valgt til suppleant 
 

8. Valg af 1 revisor ( lige år ) og 1 revisorsuppleant 
* Ole Andersen er villig til genvalg ( valgt for 1 år sidste år) -  Ole Andersen blev enstemmigt valg til revisor 
* Helle Skovhøj er villig til valg  som revisorsuppleant. ( vælges for 1 år) – Helle Skovhøj blev enstemmigt  
   valgt til revisorsuppleant 
 

9. Valg af udvalgsmedlemmer 
9 A – valg til ungdomsudvalget ( formand lige år samt 2 medlemmer lige år ): 
* Thomas Rasmussen er villig til genvalg som formand – Thomas Rasmussen blev enstemmigt valgt til  
   formand for ungdomsudvalget 
* Britta Storm er villig til genvalg – Britta Storm blev enstemmigt valgt til ungdomsudvalget 
* Michael Ejby ønsker ikke genvalg 
* Viktor Rohr er villig til valg – Viktor Rohr blev enstemmigt valgt til ungdomsudvalget 
* Jens Ringsmose ønskede at udtræde af ungdomsudvalget før tid – Pernille Fjeldgaard valgt ind i stedet. 
  

9 B - Valg til Badmintonudvalget ( formand og  1 medlem lige år): 
* Garvis Carlson er villig til genvalg som formand – Garvis Carlson blev enstemmigt valgt til formand for 
   Badmintonudvalget. 
* Gitte Carlson er villig til genvalg – Gitte Carlson blev enstemmigt valgt til Badmintonudvalget. 
 

9 C – Valg til Tennisudvalget: ( 2 medlemmer i lige år ): 
* Lars Erik Schultz er villig til genvalg – Lars Erik Schultz blev enstemmigt valgt til Tennisudvalget 
* Tina Rehkopff er ønsker ikke til genvalg 
* Peter B. Hansen er villig til valg -   Peter B. Hansen blev enstemmigt valgt til Tennisudvalget. 

 

10. Eventuelt 
Formand Finn Hansen takkede Rasmus Højtved for hans indsats i bestyrelsen. 
Klubben har 100 års jubilæum d. 18.04.2021 – der er nedsat et jubilæumsudvalg, som gerne modtager input 
fra medlemmer til et kommende jubilæumsskrift. 

      

         Odense d.  

      

        ………………………………………………………    Referent: Inge-Merete Koch 

         Kim Nielsen, dirigent 
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