Referat af
ORDINÆR GENERALFORSAMLING i FBK92
Tirsdag d. 28/4 2015

Formanden bød velkommen til i alt 23 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 omstående.

Seniorudvalgsformand:

Se beretning omstående.

Motionistudvalgsformand:

Se beretning omstående.

Veteranudvalgsformand:

Se beretning omstående.

Ungdomsudvalgsformand:

Se beretning omstående

Baneudvalgsformand:

Se beretning omstående.

PR- og sponsorudvalgsformand: Se beretning omstående.
Alle beretninger blev godkendt af forsamlingen.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Klubbens kasserer, Christian Brangstrup (CB), gennemgik regnskabet for forsamlingen.

Kommentarer:
a) Michael H spørger om man kan lægge tallene på hjemmesiden evt en uge før, så man har tid til at gen
nemse tallene. Dette kan ikke lade sig gøre, da tallene ikke endnu er godkendt på GF.
b) Jesper F spørger omkring træner lønninger, som ikke er ens fra sidste år. Dette er fordi, at det i år er k
orrekt fordelt procentmæssigt på henholdsvis ungdom- og senior træning, efter debatten ved sidste GF.
c) Michael H spørger omkring sponsor udgifter, om man ikke burde anskueliggøre tryk som er til gode.
Dette burde vi måske gøre, men da trykkene oftest laves løbende, er det normalt ikke noget vi har
liggende. PEN mener er der højst ligger for ca. Kr. 1000,00.
d) Jesper F spørger omkring trøjer, om kontingentforhøjelsen sidste år pga trøjer, så ikke burde være sat
ned i år, når trøjerne gælder for 2 år. Her meddeles at trøjen blev lagt ind i kontingentet over begge år, fo
r at den var en del af pakken, og at man på den måde mente, at man bedre kunne forsvare vores regel om,
at man skal spille i trøjen, ved alle stævner/turneringer som klubben betaler.

Regnskab blev derefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.
5. Vedtagelse af budget og kontingent for det nye regnskabsår.
Hertil også fortalt omkring ny træner til klubben. Lars kan fremover kun træne i Fr.sund om Mandagen. H
er vil han stadig varetage både ungdom og senior. Men da Lars ikke kan Onsdag mere, er ny træner som h
an anbefalede, blevet prøvet af og sagt god for af ungdom, sat ind som Onsdagstræner for både ungdom o
g senior. Han vil yderligere varetage vores fredagstræning for ungdom.

Kommentarer:
1.

Ny fredagstræner blev meget positivt modtaget at de forældre som var fremmødt.

2.

Hvor mange ungdomsturneringsspillere har klubben egentlig? Formentlig ca. 20 spillere.

3.

Er der stadig turneringer for ungdom i det nye kontigent? Ja - dette er udvidet fra 2 til 4
(Den nye "Hvad får jeg for mit kontingent"blev uddelt)

4.

Mogens Høgh; som udgangspunkt god ide med tiltag for ungdomstræning. Men kan ikke lide at
der budgetteres med et underskud. 47K er meget. Og syntes også at trænerudgifterne er høje.
Ivar oplyser at man gentagne gange har bedt bestyrelsen nedbringe pengebeholdningen, men at
de tilsyneladende får bragt hvert års budgetteret underskud ned. Så det burde være ok at satse
nogle penge på at få ungdom op at stå igen.

5.

Inge M; Tror at det er en rigtig god ide, at satse penge på ungdom. Håber at dette kan skabe
motivation og skaffe nye medlemmer.

6.

Messer; Har i justeret boldforbruget efter de nye ungdomstiltag? Svaret er nej, da der blot er tale
om ny træner.

7.

Jette B; Burde man ikke justere i tilfælde af at tilbuddet virker, og der kommer flere unge?
Medhold i at dette skal der selvfølgelig holdes øje med, så de har bolde til træning og hvis
nødvendigt vil tallet blive justeret.

8.

Kan man oplyse hvad LM egentlig koster pr. person? I år har det kostet 520,00 som klubben har
valgt at betale. Beløbsgrænsen på 500,00 max, blev tilføjet for et par år siden, da man begyndte
at ville leje bus og andre ting. Dette kunne klubben ikke dække, så derfor blev dette skrevet ind i
"Hvad får jeg for mit kontingent".

9.

Michael H; Vil som banespiller gerne komme med nogle ting. Mistede sidste år sin oprindelige
banetid pga ungdom. Spiller på gymnasiet, hvor ingenting virker.
Der går ingenting til banespillerne - kun KM, hvor de endda blev flyttet fra den række de
ønskede at stille op i. Kan ikke forstår at der ikke er en specielt række for banespillere.
Synes at der går for meget ungdom (dog vigtig), og ønsker mere focus på banespillere.
NH; Jeg sendte for 4-5 uger siden en email direkte ud til alle banespillerne både omkring GF og
LM. Fik ingen reaktion, og banespillernes manglende tilmelding til KM, viser vel også med al
tydelighed, hvor meget banespillerne egentlig ønsker at blive inddraget. Vi prøvede også for et
par år siden med en jubilæumsfest, og her var heller ingen banespillere tilmeldt. Og de klager
omkring faciliteterne som blev nævnt, er heller ikke meldt til Niels, så han har ikke været
vidende om problemet. PEN fortæller yderligere at det desværre er generelt, at kvaliteten i
kommunen er faldet. Gælder både omklædning/net/gulv og at der bliver brugt en del resourcer

på at klage, men at det er svært. Susanne A. foreslår at man kontakter andre klubber, for at høre
om de har samme problem, for at kunne klage i samlet flok. Dette vil blive forsøgt taget til
efterretning.
10. Jette B og Michael H. spørger omkring dato på KM, om denne ikke kan fastsættes så tidligt, at
den kan komme med i klubbladet, så alle har datoen på skrift. Bestyrelsen vil fastsætte dato
meget tidligere i næste sæson, men det kan ikke lade sig gøre til klubbladet. På daværende
tidspunkt er kalenderne endnu ikke fastsat for hallen, så vi ved ikke præcis hvornår hallen er
ledig. Vi vil dog forsøge at gå tilbage til en weekend.

Det fremlagte budget blev enstemmigt vedtaget.
Se budget og kontingenter omstående.
6. Valg til bestyrelsen.
a) Kasserer
Christian Brangstrup blev enstemmigt genvalgt.
b) Seniorudvalgsformand
Birgitte Kranold blev enstemmigt genvalgt.
c) Baneudvalgsformand
Niels Hejnfelt blev enstemmigt genvalgt.
d) 2 suppleanter til bestyrelsen,
Jette Bovbjerg blev genvalgt og Dorthe Bengtson blev valgt.

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
a) Bjarne Christiansen blev valgt som revisor.
b) Jesper Fehlhaber blev genvalgt som revisor.
c) Michael H. blev valgt som revisorsuppleant.

8. Evt.
1. Jette Bovbjerg spørger omkring tøj; De hvide bluser er meget tynde, og nægter at spille i den.
Desuden falder "Cafe Hanne" trykket af. Bestyrelsen fortalte at den hvide blev valgt, da den tidligere
blå farve, havde givet en del udfordringer omkring sponsortryk.
2. Michael H kunne godt tænkte sig, at ved næste GF, at vi reklamerede tydeligere med sekretærs
email/telefon omkring tilmelding. Dette er taget til efterretning.
3. Messer; HUSK at sætte den hvid boldkasse på plads efter træning, og at sortere de ødelagte bolde fra.
4. Jesper F. mener at vi burde overveje om seniorafd. ikke trækker for mange udgifter. BC svarer hertil, at
hvis vi ikke havde seniortræner, ville ungdom blot flytte endnu tidligere. Uden seniortræner ville der hell
er ikke være de seniorspillere som der er, så det ville formentlig hurtigt blot være en motionist klub.
PEN påpeger at vi har haft prof træner alle årene, og at vi tidligere har betalt meget mere. De kan ikke fin
des billigere end det vi har, da Lars blot får fyldt sin tid ud, og vi ikke er hans hovedindtægt.

Derefter får Poul Erik ordet, og meddeler at det vil være hans sidste år som formand. Han ønsker ikke gen
valgt til næste GF, så der er nu mulighed for at kigge efter nye kandidater.

Poul Erik vil derefter gerne takke dem, som har givet en stor hånd i løbet af sæsonen.
Christian Messerschmidt og Ivar Green modtog vin. Susanne/Henrik ikke til stede.

Finn Ravensholt takker sine holdledere for denne sæson. Niels Hejnfelt og Jette Bovbjerg som var til
stede, modtog vin. Susanne Lund, Henrik Poulsen, Michael Jensen, Bjarne Nielsen, Henrik Jakobsen,
og Finn Hansen var ikke til stede.

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden, og erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

____________________________

______________________________

Ivar Green-Paulsen, dirigent

Gitte Ravensholt, referent

