Referat fra generalforsamling den 14. marts 2019
Per Nørgaard bød velkommen til de 10 fremmødte (incl. bestyrelsen).

Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent
Beretninger
Indkomne forslag
Fremtidigt virke
Regnskab og budget
Valg
Eventuelt

Der var afbud fra sekretær Brynjolf Skaalum.

1.Valg af dirigent.
Jakob Skibsted blev valgt, og han konstaterede generalforsamlingen lovligt indvarslet.

2.Beretning
Beretningen var forlods udsendt til bestyrelsen og fodboldformand samt lagt på hjemmesiden.
Casper Janning oplyste, at overbygningen IHF (som vi er en del af) har aftale om bevarelse af klubhuset
indtil udgangen af 2024.
Beretningen herefter godkendt.

3.Indkomne forslag på
Der var ingen forslag til behandling.

4.Fremtidigt virke
Casper Janning oplyste, at der arbejdes med en kampagne (opslag – billeder) for at skaffe flere medlemmer.
Jacob Skibsted står for oplægget til kampagnen.

Der arbejdes med en fælles sommerfest på tværs af alle hold. Nærmere herom senere.

5.Regnskab og budget
Joan Nørgaard gennemgik regnskabet, som udviser et pænt overskud. Der var et spørgsmål til posten
”øvrige udgifter”. Med kassererens forklaring blev regnskabet godkendt.
Budgettet blev efter gennemgang taget til efterretning.

6.Valg
På valg var:
Formand

Per Nørgaard (modtog ikke genvalg)

Sekretær

Brynjolf Skaalum

Bestyrelsessuppleant

Rasmus S. Jensen

Revisor

Aage Nielsen

Revisorsuppleant

Lars Nielsen

Som ny formand blev Rasmus S. Jensen valgt. Jakob Skibsted blev valgt som bestyrelsessuppleant. Der var
genvalg til de 3 øvrige.

7.Eventuelt
Joan Nørgaard nævnte, at der tilsyneladende kun var få kampe i dette forår til serie 5 holdet. Det
konstateredes, at returkampene manglede i oversigten fra DBU.
Per Nørgaard iværksatte en ny gennemgang af fordelingen af dørbrikker og nøgler til klubhuset og skuret.
Casper Janning står for dette.
Joan Nørgaard spurgte til dato for dette års ”kridtmøde”. Det blev aftalt, at det finder sted den 27. marts
2019, kl. 19.00 i klubhuset.
Casper Janning laver udkast til dette forårs ”opstartsbrev”.
Per Nørgaard takkede for såvel rigtig mange års godt samarbejde i bestyrelsen som med alle
udvalgsformænd, der har været i forløbet.
Joan Nørgaard takkede den afgående formand for de mange års virke i vores forening. Han har haft
formandsposten i 2 perioder: 1982 – 1994 og 2003 – 2019 (i alt 28 år). Han var desuden holdleder for old
boys i en kort periode i 1995.
Han har endvidere været sekretær i det landsdækkende Postens Idræts- og Fritidsforbund siden 1991.
Herefter takkede Jakob Skibsted for god ro og orden under generalforsamlingen, som han derefter afsluttede.

Per Nørgaard
Referent i sekretærens fravær

