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Hatting-Torsted Fodbold  
 
 
Referat fra generalforsamlingen i Hatting-Torsted torsdag d. 19.11.2020. 
 
Der var 11 deltager. 
 
Valg af dirigent: 
Jens Jensen blev valgt som dirigent. 
 
Jens konstaterede at indkaldelsen til generalforsamlingen havde været varsel korrekt og rettidig. 
Blandt andet via hjemmesiden og FB. 
 
Beretning fra formanden: 
Flemming fremlagde sin beretning fra sit første år som formand for Hatting-Torsted. 
Han har konstateret at der i klubben er få om mange opgaver, og her er målet at vi bliver mange, 
med færre opgaver. 
 
Til årsskiftet skal vi have ny træner for serie 2, dette forventes at falde på plads i løbet af den 
følgende uge. Og så vil der blive indkaldt til spillermøde. Vi er nået på plads og det er offentliggjort 
d. 28.11.2020 på hjemmesiden og FB. 
Klubbens serie 1 hold, er desværre rykket ned i serie 2. 
 
Thomas stopper som formand for senior, der har gennem en tid kun været Thomas i udvalget. 
Fremover skal seniorudvalget sammensættes af en repræsentant fra hvert af klubbens seniorhold 
– både dame og herre siden. 
 
Pt. Har vi ikke noget sponsorudvalg. Det er vigtig at vi får et udvalg etableret snarest. 
 
Trods Corona har klubben oplevet en stigning i medlemsantallet. 
 
Klubbens serie 6 hold vandt deres liga. 
 
Og vi hat fået et nyt seniorhold på dame siden, Soccer moms med 15 tilmeldte spillere. 
 
Bjarke stoppede i sommers som formand for ungdomsudvalget. Gitte Mortensen som var en del 
af UU har overtaget posten som formand. 
  
Grundt Corona har vi valgt ikke at afvikle klubbens julestævne Hansen og Nissen cup. Der er søgt 
puljer og fonde for at dække de tabte omkostninger. 
 
Og så har station i årets løb ændret navn, således det nu hedder Nybolig Arena, dette som et tegn 
på vores stærke sponsorsamarbejde med Nybolig Horsens. 
 
Kommunen er i gang med at shine klubhuset op, planen var det skulle være færdig inden jul, men 
det kan være det ikke nås helt. Specielt vores omklædning får et løft. 
 
Flemming ser frem til et spændende 2020-2021, hvor klubbens formænd er mere etableret.  
 
Regnskab: 
Klubbens kassere Preben fremlagde regnskabet og kunne fortælle, at der var overskud hele vejen 
rundt, både i ungdom, senior, kiosk og klubben. 
De fonde der er søgt i år, og som vi har fået penge fra, er ikke medregnet i dette regnskab. Det 
kommer med næste år.  
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Valg til bestyrelsen/hovedudvalget: 
Peter Jørgensen som sidder med klubbens hjemmeside, kampklar og FB blev valgt ind 
Helle S. Carstensen som sidder i UU blev valgt ind 
Brian Poulsen som varetager kampfordeling og kontakten til kommunen blev valgt ind. 
 
 
Jens, takkede for god ro og orden. 
 
 
 

/Referent Gitte Mortensen 
 
 


