Referat fra generalforsamling den 16. marts 2022
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, bestyrelsesmedlem Denis Dandic samt
bestyrelsessuppleant Jakob N. Skibsted.
Formand Christoffer Quist.Madsen deltog via telefon hjemmefra.
1.Valg af dirigent.
Anders Meldgaard blev valgt som dirigent og konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet i
henhold til vedtægterne.
Per Nørgaard blev udpeget til referent under sekretærens fravær.
2.Beretning
Der var ingen supplerende bemærkninger til beretningen, som forlods var udsendt til bestyrelsen og
lagt på hjemmesiden.
Beretningen blev drøftet og herefter godkendt.
3.Indkomne forslag på
Der var ingen forslag til behandling.
4.Fremtidigt virke
Vores udsatte 75 års jubilæum er fastlagt til 20. august – og skal afholdes på Ellekær (Ellehøj).
Udover dette var der ikke noget til drøftelse under dette punkt.

5.Regnskab og budget
Joan Nørgaard gennemgik regnskabet, som udviser et lille underskud. Dette skyldes manglende
kontingent fra OB 40, som ikke spillede i foråret, men blev tilmeldt som 7 mands hold til efterårs
sæsonen.
Hun tilføjede vedr. materielkontoen, at der var brugt en del penge til målmands grej, shorts til OB
35 og senior samt bolde til indendørs fodbold.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Budgettet blev efter gennemgang taget til efterretning.
6.Valg
På valg var:
Kasserer

Joan Nørgaard

Best. Medlem

Denis Dandic

Bestyrelsessuppleant

Jakob N. Skibsted

Revisor 2

Lars Nielsen

Revisorsuppleant

Anders Meldgaard

Revisorsuppleant

Jesper F. Krogshave

Der var genvalg til alle.
7.Eventuelt
Joan oplyste,

at Foreningsportalen under Sport og Fritid fremover kræver personligt
log in til alle brugere.
at vi har deltaget ved generalforsamling i ØOB, hvor kasserer gennem
mange år Sven Klostergaard gik på ”pension”, idet han fylder 80 i år.
at et forslag med følgende ordlyd blev vedtaget på ØOB’s
generalforsamling:
”I ØOB turneringen er det tilladt at benytte spillere fra andre klubber
under forudsætning af, at spilleren er registreret medlem i mindst i én
klub i samme turneringsrække (aldersgrupper) i ØOB.”

Per Nørgaard
Udpeget referent

