GENERALFORSAMLING 16. april 2018
Referat
Ordinær generalforsamling i fodboldafdelingen
Dato/tid
: 16. april 2018 kl. 20.00
Sted
: Klublokalerne, Frejlev Hallen
Deltagere
: 18 fremmødte inkl. bestyrelsen
Vedlagt
: Formands beretning, regnskab 2017
____________________________________________________________________________________
Dagsorden 1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskabet for 2017
4. Indkomne forslag
5. Valg af:
a) Kasserer. Sekretær og menige medlemmer
6. Eventuelt
1.

Valg af dirigent
Erling Buus blev valgt til dirigent.
Indvarsling er sket rettidigt.

2.

Beretning ved formanden
Formand Allan Nielsen berettede om årets gang.
Beretningen er vedhæftet referatet.
Beretningen blev godkendt.

3.

Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2017
Kasserer Jan Pedersen gennemgik regnskabet for 2017.
Året gav et overskud på ~123.000 kr. (udgifter 760.945 kr./indtægter 883.568
kr.). Et ”overraskende” stort overskud der skyldes ekstraordinære indtægter
(kantineoverskud fra gammel tid, sponsorater) og færre udgifter end forventet.
Uden de ekstraordinære indtægter ville overskuddet ca. have været ca. 60.000
kr., hvilket nogenlunde svarer til fodboldskolens overskud. Som lovet bliver
overskuddet geninvesteret i 2018 (blandt andet en tur for U8-U13 drenge og
piger til Sejs Cup).
Spørgsmål til budgettet vedr. udgifter i 2018 på sponsorer på 63.000 kr. Det
dækker over udgifter til tøjindkøb, nye bander, sponsorarrangementer osv.
Tegner nogen fx et bandesponsorat er der udgifter til at indkøbe banden.
Den samlede formue pr. 31/12-2017 er på 530.450,50 kr.
Generalforsamlingen kunne godkende regnskabet/budgettet.
Regnskabet er vedlagt referatet.

4.

Indkomne forslag
Ingen
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5.

6.

Valg af:
A) Formand, revisor og menige medlemmer
Palle Lynge modtog genvalg som menigt medlem
Thomas Horskjær modtog genvalg som sekretær
Jan Pedersen modtog genvalg som kasserer
Anne Steffensen blev valgt som nyt menigt medlem
Helle Bang blev genvalgt som revisor
Eventuelt
Der blev spurgt ind til de nye baner. Processen har været forsinket af forskellige årsager, men kommunen besigtiger området i løbet af foråret og sætter forskellige ting i gang. Vi har haft et håb om de kan åbnes efter sommerferien,
men er ikke længere så optimistiske.
Der blev spurgt ind til om generalforsamlingen ønskede at der skal arbejdes på
en kunstgræsbane fra fodboldafdelingens side. Det mundede ud om en længere snak herom. Enighed om at det ville være et stort boost for klubben, men
samtidig er der mange bekymringer i forhold til økonomien – ikke mindst vedligeholdelsen heraf. Et samarbejde med Skalborg kunne komme på tale.
Bestyrelsen tager idéen med videre, men det vil være nødvendigt med et selvstændigt udvalg – bestyrelsen magter ikke opgaven alene.
Der blev spurgt ind til planlægningen af bookning af kunstgræsbaner. Kan
man være mere forudseende? Fx reservere en fast dag i Svenstrup. Bestyrelsen
vil gerne optimere indsatsen, men vi tilbydes ofte de ”dårlige” tider og de fleste
klubber benytter stort set deres baner på ”fuld tid”. Der er dog netop faldet
dom om, at de klubber der har fået tilskud af kommunen er forpligtiget til at
stille deres kunstgræsbane til rådighed en hel dag (også de attraktive baner).
Ligeledes en snak om indendørs tider. Det er en svær balance, men HB er forstående/lyttende i forhold til bedre udnyttelse af haltiderne.

Således opfattet og refereret den 16. april 2018

____________________________________
Thomas Horskjær, referent
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