Generalforsamlingen i fodboldafdelingen tirsdag 23.februar 2021 (online)
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Foreslås af bestyrelsen

Lars Broni

2. Formandens beretning til godkendelse
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Budget og kontingent for 2021 til vedtagelse
5. Indkomne forslag:

ingen

6. Valg af formand i lige år:
Foreslås af bestyrelsen

Flemming Møller
Harrie Horsmans

(Aftræder ekstraordinært)
for en etårig periode

7. Valg af kasserer i ulige år:
Foreslås af bestyrelsen

Harrie Horsmans
Egon Laursen

(afgår som kasserer)
(for en toårig periode)

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Paw Simon Krogh
Lisa Kloster Kjeldsen
Dorte Kuula

Udvidelse med 1 person så vi kommer
op på 7, som nævnt i vedtægter
Foreslås af bestyrelsen

Kasper Herrestrup

(villig til genvalg)
(villig til genvalg)
(villig til genvalg)
for en 1-årig periode

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen:
Foreslås af bestyrelsen

Paul Horsmans
Henrik Andersen
Dorthe Koch

(ikke villig til genvalg)

10. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer:
.

Erik Sander
Paw Simon Krogh
Harrie Horsmans
Dorte Kuula

(ikke villig til genvalg)
(villig til genvalg)
(villig til genvalg)

Foreslås af bestyrelsen
11. Valg af 3 suppleanter til repræsentantskabet

Ingen

12. Valg af revisor:
Foreslås af bestyrelsen

Ole Rasmussen

13. Eventuelle udvalg

Ingen

Lars Jespersen

(villig til genvalg)

(Revisor suppleant)

14. Eventuelt
Formand Flemming Møller bød velkommen til de i alt 22 fremmødte, deraf 5 fra bestyrelsen i lokalet.
Formanden gik straks i gang med beretningen.

1. Valg af dirigent
Efter beretning blev dirigent valgt. Bestyrelsen foreslog Lars Broni som dirigent. Lars Broni blev valgt
uden modkandidater.
Lars takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet, idet indbydelse var
i klubbladet i november 2020 og på hjemmesiden.
Lars informerede, at det er som en sædvanlig general generalforsamling og at der ikke er krav om en
fysisk fremmøde ved en generalforsamling. Alle formalier er opfyldte ved at afholde den virtuelt.

2. Formandens beretning
(Kopi af formandens fulde beretning er vedlagt dette referat)
Formanden startede med sin beretning, som fokuserede på de aktiviteter, som kunne afholdes under
corona restriktionerne og gennemgik aktiviteterne i klubben for året.
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Det blev fremhævet, at der i klubben er et godt sammenhold, som gjorde, at vi i året kunne afholde
vores aktiviteter langt hen ad vejen i modsætning til flere andre klubber, som ikke har magtet det.
Førsteholdet er ændret i opsætning, idet spillere og trænere selv håndterer det praktiske omkring
træning, økonomi og organisation.
Vi har i år også budt velkommen til to helt nye hold og på et meget højt niveau. Senior damer, som får
ros for den måde, som de er trådt ind i klubben og for deres måde at være på. Desuden er der sidst
på året kommet et helt hold U17, så fødekæden til de højere seniorrækker forstærkes.
På ungdomsside er der tilbagegang i medlemstallet, især hos drengene mens det hos pigerne er
mindre udpræget også fordi en rækketrænere og ledere nåede at skabe aktivitet i foråret, da der vra
mulighed for det.
Formanden takkede for de i alt 35 år i klubben og en særlig tak til sine bestyrelseskolleger igennem de
sidste 20 år.
Fra den øvrige bestyrelse var der en stor tak for hans og Helles indsats gennem mange år og som tak
var en stor buket blomster til hende samt en klubtrøje og den gyldne mikrofon til ”FM, verdens bedste
klubformand”.
Derefter bad ordstyrer om kommentarer til formandens beretning.
Med venlige og rosende kommentarer blev formandens beretning godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab
Harrie gennemgik regnskabet med følgende kommentarer.
Lars Jespersen var revisor i år i stedet for Ole Rasmussen, som pt er syg.
Kontingentindtægt er lavere end ellers, da der mangler kontingent fra nye spillere, som er forståeligt.
Der er ekstraordinære tilskud fra AURA og på initiativ af Salling Fonden, så alle klubber får halvdelen
af deres normale aktivitetstilskud oveni. Desuden har der været sponsorindtægter fra reklamer og tøj.
Generelt er udgifter lavere end sædvanlig, især udgifter til dommere og kampe, halleje, mv., så der i år
er et væsentlig overskud.
Kunstgræsbane er fuldt betalt, men vi skal henlægge et større beløb til kunstgræsbanen, og resten
reserveres til forbedringer på kunstgræsbanen og et større beløb til aktiviteter til ”genopstart” af
fodboldklubben efter corona nedlukningen. Om det bliver 2021 eller 2022 er op til mulighederne
omkring os. Vi vil derfor gerne have ildsjæle til at være med til at skabe disse aktiviteter.
Det reelle overskud er dermed begrænset til få hundrede kroner, mens der står et anseligt beløb i
hensættelser til kunststofbanen samt ”efter-corona aktiviteter”.
Der blev spurgt til tilskud fra kommunen til kunststofbanen. Disse er medregnet i tilskudsopgørelse.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.

4. Budget og kontingent for 2019
Budgettet for 2021 blev forelagt.
Budgettet afspejler generelt det forudgående års regnskab, dog forventes lavere tilskud. Vi håber på
at kunne afholde julestævne i år.
Udgifter forventes at indeholde højere udgifter til halleje og afvikling af turneringer og aktiviteter.
Desuden mangler en regning for lys for 2020.
Der budgetteres med en henlæggelse til kunststofbanen og der regnes derfor med et begrænset
overskud.
Budget og kontingent blev herefter godkendt.

5. Indkomne forslag/Bestyrelsens forslag:
Der er ingen indkomne forslag.
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6. Valg af formand:
Formand

Harrie Horsmans

valgt for en etårig periode

Egon Laursen

valgt for en toårig periode

7. Valg af kasserer:
Kasserer

8. Valg af Bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsesmedlemmer

Paw Simon Krogh
genvalgt for en toårig periode
Lisa Kloster Kjeldsen genvalgt for en toårig periode
Dorte Kuula
valgt for en toårig periode
Kasper Herrestrup
valgt for en etårig periode

9. Valg af 2 suppleanter
Suppleanter

Henrik Andersen
Dorthe Koch

10. Valg af 3 repræsentantskabsmedlemmer:
Repræsentantskabsmedlemmer

Paw Krogh
Harrie Horsmans
Dorte Kuula

blev genvalgt
blev genvalgt
blev nyvalgt

11. Valg af 3 suppleanter til repræsentantskabet:
Der blev ikke valgt suppleanter til repræsentantskabet

12. Valg af revisor:
Revisor

Ole Rasmussen
Lars Jespersen

blev genvalgt.
nyvalgt som suppleant

13. Eventuelt
Der er ingen stående udvalg, som skal vælges medlemmer til.
Henrik har accepteret at stå for banefordeling og kampfordeling, men opfordrer til, at en gruppe gør
det i samarbejde.
Jens Jensen opfordrede til en gruppe og kontaktperson til kunststofbanen for lys og andet. Henrik
Andersen støttede forslaget.
Facade bliver malet af kommunen, når vejret bliver bedre.
Det nye formand takkede for godt fremmøde og afsluttede generalforsamlingen
Referent: Egon Laursen
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