Referat af
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I FBK92
Tirsdag d. 27. April 2011
Formanden bød velkommen til i alt 19 medlemmer inkl. bestyrelsen. Derefter blev punkterne i henhold til
vedtægternes dagsorden behandlet.

1. Valg af dirigent
Ivar Green-Paulsen blev valgt.

2. Aflæggelse af beretninger
Formand: Se beretning bagerst.
Seniorudvalgsformand: Se beretning bagerst.
Motionistudvalgsformand: Se beretning bagerst.
Veteranudvalgsformand: Se beretning bagerst.
Ungdomsudvalgsformand: Se beretning bagerst.
Baneudvalgsformand: Se beretning bagerst.
PR- og sponsorudvalgsformand: Se beretning bagerst.
Alle beretninger blev godkendt af forsamlingen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Christian Brangstrup gennemgik regnskabet for forsamlingen, og det fremlagte regnskab blev
enstemmigt vedtaget.

4. Vedtægtsændringer
Vi ønsker en mindre bestyrelse, men med udvalg under bestyrelsen, som f.eks. sponsor- og
IT-udvalg.
I §11 stk. 4 skal der stå hvilke udvalgsformænd det drejer sig om. Det skal motionist- og
veteranudvalgsformand, ikke kun motinist bl.a. aht. andre klubber der skal kunne finde
kontaktperson til veteran, og så ved man at der stadig er noget der hedder veteranafd.
Snak frem og tilbage om ordet retningslinjer. Diverse retningslinjer skal selvfølgelig ligge på
hjemmesiden
så
de
er
tilgængelige
for
nye
og
gamle
medlemmer.
Derfor skal der rettes i §4 stk 3: ”Retningslinjer og vedtægter skal være tilgængelige på klubbens
hjemmeside.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen.

6. Vedtagelse af budget og kontingent for dt nye regnskabsår:
Vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen
Kasserer: Christian Brangstrup blev enstemmigt genvalgt.
Baneudvalgsformand: Niels Hejnfeldt blev enstemmigt genvalgt.
Seniorformand: Kim Hansen går af, Birgitte Kranold bliver enstemmigt valgt.
Næstformand: Posten nedlægges, bliver lagt ind under sekretær.
Veteranudvalgsformand: Posten nedlægges, bliver lagt ind under motionist.
Valg af 2 suppleanter: Susanne Lundh og Helge Scheibel blev enstemmigt genvalgt.

8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant: Jesper Fehlhaber og Iver Green-Poulsen blev
enstemmigt genvalgt. Der vælges ingen revisorsuppleant.

9. Birgitte Kranold forespørger om bandereklamer som yderligere indtægt, men Poul-Erik mener ikke
det vil være noget vi skal gøre efter den nye aftale med kommunen, hvor de skal have en ret stor
andel af vægreklamer. Man kan fremover sælge bannerreklamer på hjemmesiden.
Messer spørger om klubben stadig er interesseret i en liste med hvem der spiller på 1. hold. Vi bliver
enige om at det stadig er en god ide, man kan f.eks. bruge det til at fejre 50/100 kamps jubilarer
e.lign. Messer og Kim Hansen vil sammen gennemgå listen for navne.
Der gives rødvin Henrik Poulsen og Kim Hansen som tak for deres arbejde i bestyrelsen. Blomster til
Susanne Lundh for den store indsats med klubbladet og også rødvin til Susanne for arbejdet ved
KM. Rødvin til Chr. Messerschmidt for stadig at have den store tjans med bolde.
Til slut takker dirigenten for god ro og orden og tak til bestyrelsen for endnu et godt år i FBK92.

Referent Susanne Falkenberg
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