
                                                                    Referat af 

                                         ORDINÆR GENERALFORSAMLING i FBK92 

                                                          Tirsdag d. 24/4 2018 

 

 

                          Formanden bød velkommen til i alt 13 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. 

 

Kommentarer: 

Motionist:   Mogens Høck, ang. hjælp må Finn gerne melde ud før, så skal der nok være hjælpere  

                    til arrangementer. 

Generelt omkr. Bestyrelsens udmeldinger:  Jesper Fehlhaber:  Rigtig godt at der bliver meldt ud, at  

bestyrelsen gerne vil skiftes ud.  Måske endda melde kraftigere ud! 

 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse. 

    Klubbens kasserer, Christian Brangstrup (CB), gennemgik regnskabet for forsamlingen. 

 

Kommentarer: 

Ingen kommentarer 

 

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: 

Ingen. 

 

    Det fremlagte budget blev enstemmigt vedtaget. 

    Se budget og kontingenter omstående. 

 

6. Valg til bestyrelsen. 

    a) Formand 

        Poul Erik Nielsen stiller kun op for en halv periode – GF informeret – enstemmigt genvalgt. 

 

    b) Sekretær 

        Gitte Ravensholt -  enstemmigt genvalgt. 

 

   c)  Ungdomsformand:  Peter Zichy - ønsker ikke genvalg. Ingen valgt. 

  

   d) 2 suppleanter til bestyrelsen,  

       Jette Bovbjerg blev genvalgt og Mogens Høck blev genvalgt som 2. Suppleant. 

 

Mor til ungdomsspiller: Overvejer faktisk at flytte sin søn til Slangerup.  

                                       Håbede at nogen stillede op til ungdomsformandsposten. 

                                       Ved ikke hvad man kan gøre for at finde en formand.  

                                       Vil gerne deltage i en form for udvalg. 

                                       Man mangler/savner en træner som er ”klubmand”, som er bedre til at hive i  

                                       Spillerne, for at deltage i arrangementer.  

 

PEN:  Vi skal bruge en som er parat til at tage ansvaret.  

           Selvfølgelig vil vedkommende blive hjulpet i gang af eksisterende formand og hjælpere. 

           Vi i bestyrelsen mener ikke, at vi kan forsætte uden ungdomsformand.  

           Hvis ikke vi får valgt en formand, vil vi givet vis indkalde til ekstra ordinær generalforsamling. 

 

Mogens:  Suppleanter vil meget gerne indbydes til alle bestyrelsesmøder.  

 

 

7. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant 

    a)  Bjarne Christiansen  blev genvalgt som revisor. 

    b)  Jesper Fehlhaber blev genvalgt som revisor. 

    c)   Michael Jensen blev valgt (dog uden deltagelse, men med accept)  

 

 

8. Evt. 

 

 

1. Mogens Høck:  Vi burde overveje en anden ordning omkring lægning af bolde i klubben. 

Flemming Kristiansen:  Oplyser at han lægger bolde 2 gange om ugen. 

Jesper Fehlhaber:          Mener at boldforbruget kunne blive betydeligt mindre, hvis man tog  

                                      bolde direkte fra boldskabet. Hvordan opbevarer vi boldene? 

Flemming Kristiansen:  Oplyser at boldene ligger ca. 1 mdr. i fugtskabet før brug.  

                                       Der ligges i det ene rum, og tages fra det andet.  



Jesper Fehlhaber:         Mener at man kan spare måske op til 50% af forbruget ved at tage direkte 

                                     til forbrug, og ikke bruge det lille vægskab. 

PEN:                             En del af skylden er også den meget svingende temperatur i hallen. 

                                      Har diskuteret dette en del gange med Kåre. 

Finn Ravensholt:          Vi prøver også i næste sæson at bestille bolde i 2 hastigheder, for at  

                                      kunne undgå de alt for hurtige bolde i perioder. 

Jesper Fehlhaber:          Iflg. det han har læst, drejer det sig blot om timer ude af skabet, før  

                                      boldene er påvirkede. Kunne det måske være en ide at give holdledere og

                                      træningsansvarlige nøgler til skabet for at tage direkte? 

                                      Flere andre klubber gør sådan, så det burde være muligt at lave et system 

PEN:                             Oplyser at bestyrelsen vil tage dette op.  

 

2. Niels oplyser til alles information at sponsor deling ikke bare behøver at være en person.  

Det kan være flere, og det er ikke en bestyrelsespost.  

Man kan også henvende sig hvis man kender nogen, som måske gerne vil være sponsorer. 

 

3. Poul Erik runder af med at oplyse vigtigheden af, at få kommunikeret ud omkring situationen i  

ungdom. Håber at alle er klar over vigtigheden i dette. Ungdom er en af byggestenene i klubben, 

så det er en alvorlig situation, vi stå i. 

 

FR:  uddelte gave:     Jette Bovbjerg – vin (udleveret til Jesper Fehlhaber) 

 

PEN:  uddelte gave:  Dirigent Claus – vin 

                                

 

 

Andre ikke tilstede, vil blive tildelt gaver efterfølgende. 

 

 

 

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

 

 

 

 

____________________________                   ______________________________ 

Claus Jørgensen , dirigent                                  Gitte Ravensholt, referent 


