
          

HJØRRING GARNISONS 
IDRÆTSFORENING 

 HGI  ARSENALVEJ 55, HJØRRING TLF. 72 81 35 65 

Hjørring den 17. februar 2021 

Til        Medlemmer af HGI  

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening 
(HGI) 17. februar 2021. 

1.  MØDEDELTAGERE. 
5 medlemmer havde valgt at deltage i Generalforsamlingen, som grundet COVID 
foregik via VTC. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 

 1. Valg af dirigent. 
 2. Bestyrelsen aflægger beretning. 
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.  
 4. Behandling af indkomne forslag. 
 5. Valg af: 

  a. Formand 
   På valg:  Barkan S. Christensen (modtager genvalg) 

  b. Bestyrelsesmedlemmer 
På valg: Pia Jernsø Hjorth (modtager genvalg) 
 Susie Klemmensen Tordrup (modtager 

nyvalg) 
  

   Suppleanter   
På valg:  Kasper N.E. Madsen (modtager nyvalg) 

  c. Revisor 
På valg:  Birte Borup (modtager genvalg) 

  

 6. Fastsættelse af kontingent. 

 7.  Eventuelt. 



  

Emne: Bem.: Aktion

1. Valg af 
dirigent

Susie Klemmensen Tordrup blev valgt til dirigent og 
kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig 
indkaldt.
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2.  
Bestyrelsens 
Beretning 

Skydning 

Svømning 
Flugtskydning 

Golf 

HGI LØB 

Spinning

Formandens beretning: 

Udgang 2020 var der 167 medlemmer (hvor af de 
28 er ekstraordinære). Sidste år, var vi 181 
medlemmer, hvoraf 36 var ekstraordinære, så vi har 
haft en medlemsnedgang på ordinære, såvel som 
ekstraordinære medlemmer, hvilket nok er ganske 
naturligt, grundet coronasituationen, der har hersket 
i 2020 

Vores internetbaserede hjemmeside fungerer godt 
nu på 5. år.  

Vores bestyrelsesmedlem Trine Larsen afgik fra 
forsvaret i foråret, så den ene af vore suppleanter, 
Susie Tordrup, trådte ind som fuldgyldig 
bestyrelsesmedlem. Susie har lovet at stille op til 
valg og en ny suppleant er også fundet og er på 
valg i dag. 

2020 har været præget af praktisk talt ingen 
aktivitet, motionsrummet har også været lukket det 
meste af året og benyttes kun af de få MA, der skal 
udsendes og derfor aflægge prøve. 

Udvalgsformændenes beretning: 

Aktiviteten er stadig på ”stand by” henset til vi ikke 
må opbevare våben på Hjørring kaserne. 

Aktiviteten er stillestående. 
Aktiviteten er stillestående. 

HGI har deltaget i Kollega Golf og DMI golf. 

HGI LØB har ikke haft nævneværdig aktivitet i 2020, 
hvilket dels skyldes manglende medlemsopbakning, 
men også COVID. 

Der er stadig skemalagt 15:30 hold om onsdagen., 
men disse er ikke blevet afviklet grundet COVID 
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Barkan Smedstrup Christensen 
Formand 

3. Regnskab Det reviderede regnskab blev fremlagt men er 
endnu ikke godkendt, da det ikke har været muligt 
at mødes for revisor, kasseren, samt formand. Dette 
vil ske ved førstkommende mulighed. 

Årets resultat er et overskud på 16.709,18 kr. 

Regnskabet blev gennemgået og der var ingen 
bemærkninger, ud over der havde været en udgift til 
næstformandens deltagelse til DMI 
repræsentantskabsmøde. Af uforklarlige årsager, 
havde DMI valgt IKKE at give de tilmeldte direkte 
besked om aflysningen, grundet COVID og 
formanden fik heller ikke en direkte henvendelse om 
aflysningen. 

4. Indkomne 
forslag 

I.a.b.

5. Valg Nedennævnte blev valgt til bestyrelsen: 
Barkan S. Christensen (FES)  
Pia Jernsø Hjorth (FRS) 
Susie Klemmensen Tordrup (FRS) 

Suppleanter:  
Kasper N.E. Madsen (3E-FRH) 

Revisor: 
Birte Borup (FRS)

6. 
Fastsættelse 
af kontingent

Ingen ændring.

7. Eventuelt Iab.
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