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GENERALFORSAMLING DEN 19/3-14 KL. 19.00 

Tilstede fra bestyrelsen: Pia Førgaard, Jan Holde, Michael Gyldholm, Kenneth Førgaard, Svend Jensen, 

Erik Udsen, Michael Madsen. Afbud fra Lars Heller.  

 

1. VALG AF DIRIGENT 

René Jønsson. Dagsorden gennemgås af René. René oplyser at generalforsamlingen er varslet  som den 

skal ifølge vedtægterne med 14 dage. 

 

2. VALG AF 2 STEMMETÆLLERE 

 

3. REFERAT 

Pia Førgaard blev valgt. 

 

4. NÆSTFORMANDENS BERETNING 

Næstformand Michael Gyldholm fortalte at Peter Laurent havde valgt at trække sig fra formandsposten af 

personlige årsager. 

 

Referatet fra den ekstraordinære generalforsamlings blev gennemgået 

 

Bestyrelsen kan ikke fremlægge et regnskab eller budget, da kasserer ikke har haft mulighed for at have 

et helt kalenderår, da den tidligere formand (Jette Hansen) er blevet politianmeldt, da der er sket over-

førsler til private konti. 

 

Grantoften IF har af Afdelingsbestyrelsen lånt GIF 40.000 kr. 

  

Med den nye bestyrelse er vi i en proces og tingene ser lysere ud end det tidligere har gjort. 

 

Baren har fået ny ansvarlig, der er forandret en del, bla. sundere mad, og personalet har nu uniform på, 

så man kan se hvem der står i baren. 

 

Klubben har fået nyt udseende både inde og ude. kommunen får installeret jordvarme inden sæsonstart. 

Ballerup Idrætspark og Kommunen udbedrer skader og slitage i klubhuset. Udenomsarealet er blevet ord-

net af Grantoftens boligselskabs mandskab. Der er indkøbt nye nye borde/bænke til opstart, sponsoreret 

af Tuborg Fondet. 

 

Der er kommet indendørs aktiviteter i form af billardbord. Børn må gerne bruge bordet, samt bordfodbold. 

 

Der er startet et nyt lille podehold U5 og dette er en fornøjelse at se. 
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Sommer 2013 havde vi besøg af skotter, dette var et godt forløb, og der var god respons. Der er dog lidt 

koordinering som kan forbedres. 

 

Der er kommet nye træningsmaterialer til klubben. 

 

U10 blev kredsvinder, Oldboys er rykket op i række 1, Super veteraner kom i top 5. Vi er blevet nødt til at 

trække veteranholdet pga. manglende spillere.  

 

Næstformanden informerede om at er aktiviteter som stævner, G-dage, og større arrangementer på teg-

nebrættet. 

 

Det er bestyrelsens vision at lave en skriftlig beretning af visioner for fremtiden. 

 

Ligeledes har GIF et godt samarbejde med afd.bestyrelsen i Grantoften. De er med på møder, de informe-

res omkring tanker, værdier fremadrettet. 

 

Bestyrelsen ser positivt på fremtiden. 

 

Generalforsamlingen godkendte næstformandens beretning.  

 

5. REGNSKAB 

Kasserer Michael Madsen oplyser at han ikke kan fremlægge et regnskab eller budget, da han kun har sid-

det som kasserer i det sidste halvår af 2013. 

 

Bestyrelsen har politianmeldt den forrige formand. Der er foretaget private overførsler – som vi trods ad-

skillige henvendelser ikke har kunne få udleveret dokumentation for – bestyrelsen vurderede at der ikke 

var andre udveje end at foretage end anmeldelse. Ligeledes blev klubben straffet ved ikke at få hjælp til 

aktivitetstilskud, samt for sent indberetning af medlemmer som svarede til 25% af tilskud som blev taget 

fra klubben. 

 

Der er lavet nogle besparende tiltag: Det er bl.a. alarmsystemet. Vi betalte før 15.000 kr. om året gen-

nem G4s, klubben har købt sit eget anlæg til 6000 kr . og betaler nu 70 kr. pr. måned, for vagtkontrol 

hvilket er en besparelse på 14.000 kr.  

 

Ligeledes er kontingent restancen gået fra 25.000 kr. ned  til 7.000 kr. 

 

De 3 kreditorer som klubben har er: Sportigan i Brønshøj: Her er gælden nedbragt fra 35.000 kr. til 9.000 

kr, og forventes at være færdig betalt d 1.5.2014. 

 

Vi har Kassekredit i Danske Bank på 50.000 kr., hvor der er renteudgifter på 13.000 kr, som ikke fremgår 

af de tidligere regnskaber. Her afvikler klubben 500 kr. pr. måned. 

 

Klubbens sidste kreditor er Afdelingsbestyrelsen, og der foreligger et møde, hvor der skal drøftes afvik-

ling. 

 

Der er blevet brugt 15.000 kr. til at forbedre klubben. Da det skal være en attraktiv klub både for foræl-

dre, spillere og udefra kommende. Dette er ligeledes for at kunne skabe en øget omsætning, og afvikle 

gælden hurtigere. Ballerup kommune har i år godkendt aktivitstilskuddet. 
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6. BUDGET OG KONTINGENT. 

Der blev ikke fremlagt budget, jf. punkt. 5. Der bliver fremlagt regnskab og budget ved næste generalfor-

samling.  

Det blev besluttet under indkomne forslag, at der kommer en stigning i kontingent, jf pkt. 7. 

7. INDKOMNE FORSLAG. 

Ændring af vedtægter:  

§9: Nuværende: Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer.  

Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på lige år. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer på ulige år.  

  

Forslag: Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år. Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer på lige år.  

Årsag: På grund af det utidige valg og skift af formand og kasserer, er der gået rod i valgperioderne. For at 

valget i år kan gå op med vedtægterne, ønskes ændring af disse.  

Udgår da den siddende formand selv har trukket sig, der skal derfor vælges en ny formand. 

  

§4: Nuværende: Kontingentet stiger hvert år den 1. januar med 5 kroner halvårligt for aktive medlem-

mer.   

  

Forslag: Kontingentet stiger halvårligt med mellem 3-5 % fastsat af bestyrelsen.   

Årsag: Som det er nu stiger ungdomskontingentet med en højere procentdel en seniorkontingentet. Med 

den nye procentvise stigning, er stigningen ens for alle og følger inflationen i Danmark.  

Vedtaget: Kontingent stiger med 5 kr pr halvår, dette ændres til 3-5- % halvårligt (1 undlader at stem-

me – 13 stemmer for forslaget) 

  

§8: Nuværende: Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved oplysning her-

om på Foreningens hjemmeside www.grantoften-if.dk på lokal TV, opslag i klubhus, Beboerbladet og på 

girokort.  

 

Forslag: Den ordinære generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved oplysning herom på 

foreningens hjemmeside (www.grantoften-if.dk), opslag i klubhuset, ved udsendelse af nyhedsbrev/mail 

og på sociale medier.  

Årsag: Vi udsender ikke girokort mere. Og de færreste læser beboerbladet eller kigger på lokal-tv.  

Vedtaget: 14 dages varsel på hjemmeside, opslag i klubhus, sociale medier og i nyhedsbrev. 

8. VALG IFØLGE LOVENE. 

Jan Holde Formand – valgt for 1 år 

Kasserer Michael Madsen – genvalgt 

Svend Jensen – genvalgt 

Lars Heller – genvalgt 

Kenneth Førgaard – genvalgt  

Michael Gyldholm  næstformand – genvalgt 

Erik Udsen valgt som bestyrelsesmedlem  

Pia Førgaard vælges til 1. suppleant 

Ulrik Larsen vælges til 2. suppleant 

Torben Lamborg - revisor  

Søren Jacobsen – revisor 

9. EVENTUELT. 

Der gives stor anerkendelse fra medlemmerne om det er rart at se at tingene ændrer sig, samt at høre i 

lokalmiljøet, at der er bedre omtale i form af positive tilbagemeldinger. 
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Fremtiden: 

Juni: kommunen kommer og tjekker gulve, døre, vinduer osv. med henblik på udbedringer.  

 

Bestyrelsen laver en årskalender for klubben, så man kan se hvad der kommer til at ske. Tuborg fonden og 

sponsorer er blevet lovet i sommeren, at vi laver et grill/bold arrangement med masser af bold, god mad 

øl og vand. 

 

Ligeledes arbejdes der på at skaffe nye medlemmer. 

 

Alkohol er strengt forbudt i omklædningen. Hvis dette forekommer bliver klubben lukket på stedet. Dette 

gælder ligeledes tobak. 


