
                                                                    Referat af 

                                         ORDINÆR GENERALFORSAMLING i FBK92 

                                                           Onsdag d. 26/4 2017 

 

 

                          Formanden bød velkommen til i alt 17 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) Flemming Kristiansen:  20 ketsjere foræret til skolen. Nogle blev allerede ødelagt i undervisning. 

       CB: Noteret. 

 

b) Morten Andersen:  Er vores egenkapital stigende eller faldende? 

CB:  Vi budgetterer egentlig hvert år med underskud. Men grundet faldende udgifter har vi  

         alligevel fået et overskud. 

 

c) Morten Andersen:  Hvordan med træner til motionister? 

PE:  Vores strategi har altid været at veteran/motionist skal hvile i sig selv. Vi bruger ikke flere  

        penge her, end vi får ind. Dette er i hvert fald udgangspunktet. 

BK:  Gør også opmærksom på at den ene dag hos senior med træning, blev sparet væk grundet 

         manglende fremmøde fra motionister, selvom man egentlig havde indbudt elite spillerne. 

 

d) NH:  Kan man evt tænke sig, at få en træner ind en aften på træningstiden? 

              FR:  Dette er da noget som vil blive overvejet, hvis der er opbakning for det. 

 

e)  Messerschmidt:  Vedr. bolde – hvor længe træner vi? 

Senior:  Hele Maj – derefter måske Juni. 

Mot/Vet:  Sommertræning Maj – derefter måske Juni. 



Ungdom:  Maj + Juni 1 dag om ugen. 

 

Boldregnskab fra Messerschmidt pr. 20/1:   

Senior:  49 

Veteran:  47 

Motionist:  89   -   rest  66 rør af de grønne 

PE/CB gav grønt lys for at Messerschmidt bestiller nye bolde 

 

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.  

 

Kommentarer: 

1. Jesper Fehlhaber; Boldene er bedre end foregående typer. Men undrer sig over at vi budgetterer             

            med et lavere forbrug i nogle afdelinger end vores pt forbrug. 

CB:     Dette skyldes fordelingen i regnskabet. 

FR:     Kan formentlig spare flere penge på bolde, hvis temperaturen i hallen blev holdt mere  

           stabil. 

PEN:  Vi laver notat i regnskab om, at tallet måske er sat lidt for lavt. 

 

    Det fremlagte budget blev enstemmigt vedtaget. 

    Se budget og kontingenter omstående. 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

    a) Kasserer 

        Cristian Brangstrup blev enstemmigt genvalgt. 

 

    b) Seniorformand 

        Birgitte Kranold trækker sig – Claus Bruun enstemmigt valgt. 

 

   c)  Baneudvalgsformand:  Niels Hejnfelt blev enstemmigt genvalgt. 

  

   d) 2 suppleanter til bestyrelsen,  

       Jette Bovbjerg blev genvalgt og Mogens Høck 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. Morten Andersen:  Vil gerne rose Finn for et meget stort arbejde, og spørger igen omkring  

                                træner til motionister. 

FR:                          Dette er nok præget af tidligere modtagelse, og kræver at der er opbakning.  

                                Så hvis tilslutningen er der, vil vi prøve. Kommer på de blå sedler. 

 

2. Jesper Fehlhaber;   Kan vi evt. indkalde til arrangementer på en anden måde? 

                               Evt. prøve at sælge dette bedre i hallen udenom mailen.- også.. 

PEN:                      Alle er blevet informeret på mail, så informationen har ikke manglet. 

GR:                        Vedkender at større reklame under træning, formentlig ville give større  

                               fremmøde. 

                               Og at gammeldags tilmelding på opslagstavle, gav større overblik over ledige

                               makkere. Dette vil blive taget med i overvejelse til næste KM. 

 

3. Jesper Fehlhaber;   Når vi har så mange penge i klubben, kan vi så ikke købe flere klubtrøjer? 

PEN:                      Vi har nu trøjer på lager – RSL havde udsolgt tidligere.  

                               Vi har lige modtaget 100 trøjer, så der kommer noget på hjemmesiden – 

                               de sælges til gode priser!! 

 

4. Jesper Fehlhaber;   Når det nu er så svært at finde nye bestyrelsesmedlemmer, var det så ikke en 

                               ide at forhøje honoraret til bestyrelsesmedlemmer betydeligt? 

PEN:                      Vi har mistet ca. 150 medlemmer indenfor 10 år, så umiddelbart er penge  

                               ikke opskriften. 

FR:                         I sin tid havde vi også udvalg. Nu er der ingen udvalg, og flere sidder med  

                               flere poster, hvilket gør det ekstra surt at sidde på posten, og ekstra svært at 

                               skaffe afløser. 

Jette Bovbjerg:       Måske en god ide at prøve at genskabe udvalgene?  

                               Kunne det komme på den blå seddel, og vi beder folk om hjælp?   

                               Og påpege at vi VIRKELIG mangler hjælp! 

 

5. Messerschmidt:      Ønsker vi stadig listen med senior spillere opdateret? 

PEN:                       Dette kan aftales med Claus Bruun. 

 

6. Morten Andersen:   Spørger vi andre klubber om deres tiltag?  Fx dem som er vokset? 

FR:                          Vi kommunikerer med flere andre klubber, og vi ved hvad dette skyldes.  

                                Det er altid pga ildsjæle i klubben. Flere frivillige, som er villige til at yde en

                                ekstra indsats. Det nytter ikke at det, som i vores ungdomsafdeling, fx altid  

                                kun afhænger af 2 personer.  Der er alt for få frivillige i klubben! 

 

7. Mogens Høck:        Har en mulig sponsor. Alpha Laval   5-10K fra en pulje. 

                                Ansøges i Maj/Juni. 

                                MH mødes med NH sammen med Lars D. 

 

 

Jette B. takker bestyrelsen, samt Flemming Kristiansen for deres arbejde. Og oplyser at hun  

meget gerne vil hjælpe til ved ungdomsturneringer. 

 



 

PEN:  uddeler gaver:  Dirigent Claus – vin 

                                    Messerschmidt – vin 

                                    Birgitte Kranold – blomst 

FR:  uddeler gaver:     Jette Bovbjerg – vin 

 

 

Andre ikke tilstede, vil blive tildelt gaver efterfølgende. 

 

 

 

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

 

 

 

 

____________________________                   ______________________________ 

Claus Jørgensen , dirigent                                  Gitte Ravensholt, referent 


