
Referat fra Generalforsamling fredag 22. marts 2013 kl. 19.00.

Start kl. 19.10.
Slut kl. 21.05.
Til stede: 21
Stemmeberettigede 27

1. Valg af dirigent.
René Jønsson blev valgt.
Konstaterede at indkaldelsen til generalforsamling var lovligt indkaldt.

2. Valg af 2 stemmetællere.
Lone Udsen og Nicolai Christensen.

3. Referat.
Jette Hansen læste referatet fra generalforsamlingen 2012.
Michael Gyldholm havde 3 spørgsmål vedr. dette: klubmodul, Vision og
fodboldskole.
Mente endvidere, at man ikke er god til at få uddelegeret arbejdsopgaver.
Hvad er bestyrelsens arbejde egentligt?, synes der burde foreligge en beskrivelse af
dette.
Johnny Friis havde hørt, at formanden ikke deltog i møderne under KU. Dette er ikke
rigtigt, Jette været til de møder der var indkaldt til.
For: 15.   Imod 2.  Godkendt.

4. Bestyrelsens beretning. 
Jette Hansen gennemgik beretningen for år 2012 og starten på år 2013.

5. Regnskab.
Jette Hansen gennemgik regnskabet for 2012, som var delt ud. 
Næste år bedre forklaringer vedr. regnskabet.
Underpunkterne måske forklaret skriftligt.
Søren Jørgensen mente, at regnskabet måske burde “sælges” til en uden for huset.
Michael Madsen  spurgte, hvorfor de var udgift til lotteri, forklaret at der var
indtægter i 2011, men udgiften først blev betalt i 2012.
Regnskabet måske sat op på en anden måde, dette må vi kigge på.
René Jønsson mente, at det var på tide, at vores vedtægter bliver revideret. Det må
bestyrelsen kigge på, og evt. komme med forslag til næste generalforsamling.
Johnny Friis spurgte om, hvis man går ind i bestyrelsen, hæfter man så for gæld.
Nej, det gør man ikke.
For 18.  Imod 0.

Derefter rygepause fra kl. 20.10 til kl. 2017.



6. Budget og kontingent.
Budgettet gået igennem. Hvad dækker tøjvask, transport. Dette blev forklaret.
For 20.  Imod 0.
Kontingent: ingen ændringer.

7. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.

8. Valg ifølge lovene.
Der skulle vælges ny kasserer, da Henning Helms var fratrådt.
Pia Førgaard stillede op og blev valgt uden modkandidater.
Valg til bestyrelsesmedlemmer.
Søren Jørgensen og Peter Laurent var på valg og genopstillede.
Der var 6 medlemmer der yderligere stillede op;
Michael Gyldholm
Jan Holde
Michael Madsen
Lars Heller
Erik Udsen (Buller)
Kenneth Førgaard
Da der var så mange der stillede op, trak Søren Jørgensen sig.
Derefter skriftlig afstemning, da der var 4 der skulle vælges.
Michael Gyldholm fik 24 stemmer, valgt for 2 år.
Jan Holde fik 19 stemmer, valgt for 2 år.
Kenneth Førgaard fik 16 stemmer, valgt for 1 år.
Lars Heller fik 14 stemmer, valgt for 1 år.
Erik Udsen (Buller) fik 8 stemmer og blev ikke valgt ind.
Peter Laurent fik 1 stemme og blev ikke valgt ind.

Der var 2 ledige poster som suppleanter. Erik Udsen stillede op og blev valgt. 
Johnnny Friis blev endvidere valgt.

Revisorer: Torben Lamborg og Marianne Laurent stillede op igen, og blev begge
valgt.
Posten som revisorsuppleant var også ledig, her stillede Poul Johannessen op og blev
valgt.

9. Eventuelt.
Jette takkede den nu afgående bestyrelse. Den nye bestyrelsen konstituerer sig efter
generalforsamlingen.
Tak til de fremmødte.
Dirigenten takkede for god ro og orden.

Dagsorden udtømt, så øl på stemmekortet.

_____________________
René Jønsson, dirigent Ref.  Jette Hansen
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