
Referat fra generalforsamlingen fredag 30. marts 2012 kl. 19.00.

Start 19.10.
Til stede 22, stemmeberettigede 25.

Kim Jensen startede med at byde velkommen, og så var der et minuts stilhed for Erik Nielsen, Brian
Friis, Søren Krogh og Laila Krogh, som alle desværre var gået bort siden sidste generalforsamling.

1) valg af dirigent.
Her blev René Jønsson valgt, og han kunne konkludere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

2) valg af stemmetællere.
Annie Jørgensen og Lone Udsen.

3) referat.
Kim Jensen læste sidste års referat op, dette blev godkendt.

4) bestyrelsens beretning ved formanden.
Kim Jensen fortalte om året der var gået. 2011 har været et hårdt år for klubben, men det sluttede
positivt.
Fortalte lidt  om det sportlige i alle 3 afdelinger; ungdom, senior og oldboys.
Vi havde besøg fra Skotland. Arrangementet kørte på skinner med en masse arrangementer og
socialt samvær, og så selvfølgelig en masse bold.
Vi afholdt fodboldskole i samarbejde med DBU-Sjælland og DIF, som støttede med et økonomisk
beløb, og dermed gjorde det billigere at deltage.
Sidst på året søsatte vi Vision 2012-15. Vi søgte hjælp hos DBU-Sjælland og fik en udviklings-
konsulent ud, som skulle hjælpe os med at blive bedre struktureret. Derefter fik vi sat nogle ting i
gang. Blandt andet søgte vi, og fik “ansat” en B & U konsulent til at hjælpe os med at få især
ungdomsafdelingen på rette spor igen. Vi skal blandt andet tiltrække nye spillere, udvikle dem vi
har samt udvikle og hjælpe  trænerne med råd og vejledning. Vi afholdte “temadag” en lørdag, hvor
de fleste af ungdomstrænerne deltog samt bestyrelsen.
Vi arbejder endvidere på at få en street soccer bane, dette i samarbejde mellem Ballerup Kommune,
Afdelingsbestyrelsen i Grantoften samt GIF-fodbold. Lige nu ligger sagen vist hos kommunen.
Takkede herefter de frivillige hjælpere, trænere, holdledere og barpersonale, altså alle dem der er
med til at få hjulene til at dreje rundt.
Beretningen blev godkendt.

5) regnskab.
Jette Hansen fremlagde regnskabet, da Henning Helms desværre ikke kunne være til stede.
Af spørgsmål var blandt andet, at GFV påpegede, at der manglede kr. 10.000,- på regnskabet, hvor
er de?
Der var endvidere spørgsmål om, hvor man fik udbetalt de sidste penge for arbejdet i Superarenaen,
og det gør man hos Henning.
Derefter var regnskabet til afstemning; 14 stemmer for og 6 stemmer imod, vedtaget.

6) budget.
Efter at budgettet var læst igennem mente Claus Knudsen, at vi skulle have budgetteret med mere
overskud.
Johnny Friis mente, at vi kunne spare noget ved at holdene selv vaskede tøj, det kigger bestyrelsen
på.
Derefter debat om de forskellige poster.
Budgettet blev vedtaget enstemmigt. 



7) indkomne forslag.
Bestyrelsen fremsatte ændringsforslag til vedtægterne.

Ændring til §4. 
Nuværende tekst: kontingentet stiger hver år den 1. januar med kr. 5,- halvårligt for aktive
medlemmer. På den ordinære generalforsamling kan stigningen fastsættes højere, såfremt der er
flertal herfor.
Ændring: kontingent fastsættes af generalforsamlingen.
Dette blev vedtaget.

Ændring tl §9.
Nuværende tekst: Herudover skal der vælges 2 suppleanter og 2 revisorer, disse vælges for et år ad
gangen.
Ændring: 2 revisorer samt en revisorsuppleant, disse vælges for 2 år ad gangen.
Dette blev vedtaget.

Derudover havde bestyrelsen stillet forslag til §4 kontingentforhøjelse. Bestyrelsen foreslår, at den
stiger kr. 25,- fra den 30.06.12. 
Dette blev vedtaget enstemmigt.

Frank Raasdal mente, at der skulle være en person, der gik ud og opkrævede penge, så det ikke var
trænerens ansvar/problem. Der var lidt diskussion vedr. dette, men det må være bestyrelsens ansvar,
men det nye økonomisystem “klubmodul” skulle gerne afhjælpe os med dette. 

Herefter en pause på 20 minutter og kl. 20.10 gik vi i gang igen.

8) valg.
Formand Kim Jensen  fratrådte. Bestyrelsen indstillede Jette Hansen. Hun blev valgt for 2 år.

Da Jette blev valgt og stadig havde et år tilbage, var der en ekstra plads ledig i bestyrelsen ud over
de to der var på valg.  Da  Claus Knudsen og Johnny Friis stillede op og Svend Jensen (Bølle) og
Erik Udsen (Buller) var på valg, var der kampvalg. 2 skal vælges for 2 år og 1 for 1 år.
Claus fik 25 stemmer, valgt for 2 år.
Johnny fik 23 stemmer, valgt for 2 år.
Svend Jensen (Bølle) 20 stemmer, valgt for 1 år.
Erik Udsen (Buller) fik 11 stemmer, og kom således ikke ind i bestyrelsen.

Valg af suppleanter:
Buller ønskede ikke at stille som suppleant.
Lone Udsen var på valg og blev genvalgt.
Jan Nielsen (Volle) stillede op og det gjorde Jes Hansen også, så der var kampvalg igen.
Jan 16 stemmer.
Jes 7 stemmer
4 stemmer blanke.
Jan blev valgt.

Revisorer: 2 skal vælges.
Torben Lamborg og Pauli Jørgensen stillede op. 
Torben valgt for 2 år, Pauli valgt for 1 år.
Marianne Laurent ville gerne stille op, hvis der manglende en, og hun blev valgt som
revisorsuppleant



9) eventuelt.
Kim Jensen takkede for de år han har siddet. Synes det var dejligt, at der var så mange til
generalforsamlingen.
Thomas Andersen takkede Kim for godt samarbejde med GFV.
Johnny Friis takkede for samarbejdet med oldboysafdelingen.
Jette Hansen overrakte på bestyrelsen vegne en afskedsgave til Kim Jensen..

René Jønsson takkede for god ro og orden, og Jette Hansen måtte så sige, at der var 1  øl eller 1
vand på stemmekortet.

Generalforsamlingen slut ca. 20.55.
Referent Jette Hansen
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