
          

HJØRRING GARNISONS 
IDRÆTSFORENING 

 HGI  ARSENALVEJ 55, HJØRRING TLF. 72 81 35 65 

Hjørring den 17. februar 2022 

Til        Medlemmer af HGI  

Emne: Referat af generalforsamlingen i Hjørring Garnisons Idrætsforening 
(HGI) 16. februar 2022. 

1.  MØDEDELTAGERE. 
7 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: Jens Peter Sandemand (modtager genvalg) 
 Morten Klitgaard Pedersen (modtager 

genvalg) 
  

   Suppleanter   
På valg:  Kasper N.E. Madsen (modtager genvalg) 
   Morten Skallerup Jensen (modtager genvalg) 
   Mikkel Vorre Holst (modtager genvalg) 

  c. Revisor 
På valg:  Tom Winther (modtager genvalg) 

  

 6. Fastsættelse af kontingent. 



 7.  Eventuelt. 
  

Emne: Bem.: Aktion

1. Valg af 
dirigent

Grundet VTC udfordringen godkendte alle at Barkan 
Smedstrup Christensen blev valgt til dirigent og 
kunne konstatere at generalforsamlingen var rettidig 
indkaldt.

2.  
Bestyrelsens 
Beretning 

Skydning 

Svømning 
Flugtskydning 

Golf 

HGI LØB 

Spinning 

Diverse

Formandens beretning: 

Udgang 2021 var der 160 medlemmer. Sidste år, 
var vi 167 så det må siges at være en meget 
minimal nedgang, selv om aktiviteterne har være 
begrænset af Corona. 

2021 har været præget af praktisk talt ingen 
aktivitet, motionsrummet har også været lukket i 
starten af året. 

Vores næstformand, Jens Peter Sandemand er i 
gang med at se om der er interesse for at HGI 
tilbyder andre og/eller flere aktiviteter. Der er 
udsendt mail til alle medlemmer omkring dette i 
2021. 

Udvalgsformændenes beretning: 

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

Aktiviteten er stillestående. 
Aktiviteten er stillestående, men der er fundet en ny 
udvalgsformand og vi forventer derfor at 2022 vil 
være et år, hvor HGI igen deltager i DMI 
mesterskaber. 

HGI har deltaget i Kollega Golf. 

HGI LØB har ikke haft nævneværdig aktivitet i 2021, 
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 

Næstformanden har fundet en ny udvalgsformand til 
flugtskydning. Der er også fundet en 
udvalgsformand til terrænsport og 7-mands 
indefodbold.
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Barkan Smedstrup Christensen 
Formand 

3. Regnskab Regnskabet blev fremlagt og er godkendt 

Årets resultat er et overskud på 14.354,04 kr. 

Regnskabet blev gennemgået og der var ingen 
bemærkninger.

4. Indkomne 
forslag 

I.a.b.

5. Valg Nedennævnte blev valgt til bestyrelsen: 
Barkan S. Christensen (FES)  
Jens Peter Sandemand (FES) 
Morten Klitgaard Pedersen (FES) 

Suppleanter:  
Kasper N.E. Madsen (3E-FRH) 
Morten Skallerup Jensen (FES) 
Mikkel Vorre Holst (FRS) 

Revisor: 
Tom Winther (FRS)

6. 
Fastsættelse 
af kontingent

Ingen ændring.

7. Eventuelt Der var forslag om at HGI skal udsende en mail til 
alle på kasernen omkring idrætsforeningen. 
Formanden vil drøfte dette med 
Garnisonskommandanten.
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