Referat af
ORDINÆR GENERALFORSAMLING i FBK92
Onsdag d. 27/4 2016

Formanden bød velkommen til i alt 15 medlemmer inkl. bestyrelsen.
Derefter blev punkterne i henhold til vedtægternes dagsorden behandlet.

1. Valg af dirigent
Claus Jørgensen 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)

20 ketsjere foræret til skolen. Nogle blev allerede ødelagt under undervisningsforløbet.
CB: Dette er ok.

b)
c)

Jesper S. vil gerne have tallene på hjemmesiden så snart de kendes, også selvom det er dagen før
.

Regnskab blev derefter godkendt.

4. Behandling af indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag.

5. Vedtagelse af budget og kontingent for det nye regnskabsår.
Budget gennemgået for forsamlingen.

Meddelt at der i det nye budget er skåret på seniortræner. Fremover er der kun træner på om Mandagen.
Onsdag vil være fri træning, og A-række motionist spillere er hermed indbudt til at være med.
Kommentarer:
1.

Jesper F; Mener stadig at der bruges for mange penge på seniortræner.
BC; informerer om at hvis der ikke er en kvalificeret træner, så er der ingen senior afdeling.

Tror ikke at der kan kradses flere penge ind. Vi gør en masse for at forsøge at få nye medlemmer ind. Og vi skal helst også have nogen op fra ungdom. Den ene gode spiller vi har fået
udefra i år, kom faktisk kun pga Lars.
PE; Det er også en principiel beslutning. Vi er ikke bare en motionist klub. Vi har også netop
arbejdet med sponsorater, for at dække dette. Man kan IKKE skaffe tidligere spillere som vil
være trænere. Vi har skam forsøgt, men folk har simpelthen ikke tid. Så derfor har bestyrelsen
besluttet, at vi går med 1 ugentlig træner. Vi har i mange år budgetteret med stort underskud,
uden at det er lykkedes. Så derfor har vi besluttet stadig at arbejde på senior / ungdom.
BC; Vi har søgt mund til mund. Hvis man søger gennem fx DGI bliver det meget dyrere.
3.

Jesper F; Hvor mange unge går til elite træning?
PZ; Fremmødet ligger på 12-14 på holdene. Der er dog tilmeldt flere.
Vi har absolut plads til flere.

Det fremlagte budget blev enstemmigt vedtaget.
Se budget og kontingenter omstående.
6. Valg til bestyrelsen.
a) Formand
Poul Erik Nielsen blev enstemmigt genvalgt.
b) Sekretær
Gitte Ravensholt blev enstemmigt genvalgt.
c) Ungdomsformand
Peter Zichy blev enstemmigt genvalgt.
d) Motionist- / Veteranformand
Finn Ravensholt blev enstemmigt genvalgt.
d) 2 suppleanter til bestyrelsen,
Jette Bovbjerg blev genvalgt og Claus Bruun blev valgt som 2. Suppleant.

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

8. Evt.

1. NH; Informerer om at Nordea har trukket sig som sponsor. Men vi kan dog stadig søge i deres fond.
2. Claus J; Der har jo været en del udfordringer/klager omkring halinspektøren. Har der været
kontakt til andre klubber? Jesper F; Der er også en del klubber i bl. andet Slangerup, som ikke er

tilfredse. PE; Vi holder øje, og tager dialog med de netop ny ansatte inspektører. Vi har startet
dialogen med kommunen, som nu har ansat 2 mand. Sus O; Den ene hedder Lene.
Jette B; Vi har oplevet at Kåre har virket meget ligeglad, på trods af en hel del klager.
Virker som om at det kun går op i håndbold. Kommer der forøvrigt noget nyt i Cafeteriet?
3. NH; Man har lavet en ny model med cafeterie samt automater. Der kommer ny forpagter med mindre
timer og uden lukketjansen. Hun får både Frederikssund, Slangerup og Kignæs Hallen. Når cafeteriet
har lukket, vil man kunne medbringe egne mad/drikke varer og trække i automater.
4. Jette B; Det var rigtig skidt at vi igen blev nødt til at flytte KM til hverdage. Kan man prøve næste
gang at holde fast på en weekend? Og få flere arrangører henover, så det ikke kun er Familien
Ravensholt der står får både senior og motionist?
PE; Vi fastsatte og offentliggjorde faktisk datoen i god tid, i den ENE weekend hvor hallen var ledig
og holdkampene var afholdte. (Vi har tidligere prøve med Januar, men det ville folk ikke da det var
for tidligt. Folk vil heller ikke senere, da der er de gået på ferie). Desværre havde vi ikke været
opmærksomme på senior og veterans op- og nedrykningskampe, som desværre faldt Lørdag og
Søndag netop, denne weekend. Det lykkedes dog at flytte kampene, således at Søndagen var fri til
finaler, som der stod på indbydelsen.
GR: Næste år vil senior og motionist blive afholdt seperat, og med flere hænder.
5. Christian M; Hvor længe skal der lægges bolde?
BC og PZ; Senior og ungdom spiller hele Maj.
PE; Alle formænd må lige sende mail til Messer omkring bolde (sidste spilledag og evt sommerbold)
6. PE; Klubben er jo startet i 92, så til næste år har vi faktisk 25 års jubilæum.
Hvis der er nogen der har lyst til arrangere noget, så kom endelig med et oplæg!!!!

Poul Erik vil derefter gerne takke dem, som har givet en stor hånd i løbet af sæsonen.
Claus Jørgensen og Christian Messerschmidt modtog vin. Susanne/Henrik ikke til stede.
Blomster og vin blev leveret efterfølgende.

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

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

____________________________

______________________________

Claus Jørgensen , dirigent

Gitte Ravensholt, referent

