Greve Fodbold
Referat af ordinær generalforsamling
2. marts 2017

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Peter Wissing Sørensen. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

2. Valg af stemmetællere
Jens-Kristian Møller Hansen blev valgt som stemmetæller.
Der var følgende antal stemmer tilstede på generalforsamlingen:
Fremmødte: 18, heraf 18 stemmeberettigede.
Repræsenteret ved fuldmagt: 0
Stemmeberettigede i alt: 18

3. Formanden aflægger beretning
Næstformand & Kasserer Jens Nørgaard, grundet afbud fra Formand Kim Scmidt Petersen - aflagde beretning
for det seneste år. Formanden takkede i beretgningen alle trænere, ledere og frivillige for deres indsats og
berettede, at klubben overordnet set har udviklet sig i en meget positiv retning i løbet af 2016 – sportsligt,
administrativt, organisatorisk og økonomisk – og at udviklingen følger den strategi, som bestyrelsen har
fremlagt.
Martin Trolle Thomsen ville gerne høre om planerne for klubhuset og Cafe Langsidens drift af samme. Det blev
forklaret at Cafe Langsiden har eneret på kommerciel drift i Greve Idrætscenter og der derfor var truffet en
aftale med samme for driften af klubhuset, da dette ikke længere var muligt for Grv e Fodbold at drive med
frivillige kræfter. Det blev endvidere oplyst at salg i klubhuset ville være åbent i udendørssæsonen i weekenden
mellem 0900 og 1500.
Der var ikke yderligere spørgsmål eller kommentarer til beretningen blandt fremmødte. Generalforsamlingen
tog formandens beretning til efterretning.
Beretningen kan læses i sin fulde længde på klubbens hjemmeside.

4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab 2016 til generalforsamlingens
godkendelse
Kassereren fremlagde regnskabet for 2016 til generalforsamlingens godkendelse.
Jimmy Kaysen havde et spørgsmål angående kontering af dommerudgifter for HS-1 og mente at disse skulle
være synlige i regnskabet. Det blev forklaret at dommerudgifter for alle hold/kampe i klubben, ligesom de
tidligere år, var blevet bogført som samlet omkostning under turneringsudgifter. Bestyrelsen ville diskutere om
praksis eventuelt skulle ændres.
Jimmy Kaysen havde et spørgsmål og kommentar til en forøget udgift til HS elite i 2016 versus budget. Det blev
oplyst at det forøgede forbrug var modsvaret af lignende forøgede indtægter fra bl.a andel af
Divisionsforeningens TV aftale, Uefa Solidaritetsmidler, klub 1000 medlemskaber og entre indtægter. Det blev
endvidere oplyst at det samme var gældende for DS elite, hvor en forøget udgift i forhold til budget var
accepteret af bestyrelsen, da dette var modsvaret af forøgede indtægter.
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Jimmy Kaysen havde et spørgsmål til et udtalelse fra Sportschef Michael Madsen omkring at HS-1 var
omkostningsneutralt for klubben. Det blev oplyst at dette ikke var en udtalelse som bestyrelsen kunne nikke
genkendende til, da dette ville være svært at opgøre eksakt. Det blev pointeret at bestyrelsen ser klubbens som
en talent udviklingsklub, med senior elite hold som drengene og pigerne kan stræbe efter at spille sig på og at
klubben, efter bestyrelsens mening, er en samlet klub med en sammenhængskraft imellem de enkelte
afdelinger og hold.
Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke modtaget forslag til behandling

6. Forelæggelse af Budget 2017 til generalforsamlingens godkendelse
Kassereren fremlagde Budget 2017 til generalforsamlingens godkendelse.
Jimmy Kaysen mente at klubben var ved at sætte den oparbejde likviditet over styr i det fremlagte budget.
Dette var ikke bestyrelsens opfattelse, da det blev oplyst at det fremlagte budget, ligesom de tidligere år, var
konservativt og at de afsatte 100.000 kr til klubudvikling efter bestyrelsens opfattelse også ville betyde
forøgede indtægter, som ikke er inkluderet i det fremlagte budget.
Generalforsamlingen godkendte herefter budgetforslaget for 2017.

7. Valg af Formand
Charlotte Preisler var indstillet af bestyrelsen til valg som Formand. Ingen yderligere kandidater stillede sig til
rådighed. Generalforsamlingen valgte Charlotte Preisler som Formand.

8. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Tre bestyrelsesmedlemmer var på valg:
- Jari Leander (Anders Bowall), genopstiller, bestyrelsen indstiller til genvalg
- Kim Schmidt Petersen, genopstiller ikke, bestyrelsen indstiller Torsten Sibuhr til valg
- Charlotte Preisler, stiller op som formand, bestyrelsen indstiller Pernille Hald Olsen til valg
Ingen yderligere kandidater stillede sig til rådighed. Generalforsamlingen valgte følgende medlemmer til
bestyrelsen:
- Jari Leander
- Torsten Sibuhr
- Pernille Hald Olsen
Bestyrelsen indstillede ingen kandidater som suppleanter.
Peter Wissing Sørensen og Anders Sønnichsen stillede sig til rådighed som suppleanter.
Ingen yderligere kandidater stillede sig til rådighed, hvorfor Generalforsamlingen valgte følgende suppleanter:
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-

Peter Wissing Sørensen
Anders Sønnichsen

9. Eventuelt
Martin Trolle Thomsen havde et spørgsmål angående reklamer og eventuel LED skærm ud mod Lillevangsvej.
Det blev aftalt at han ville indgå i en gruppe der ville arbejde videre med dette.
Peter Wissing Sørensen opfordrede bestyrelsen til at fremover at benytte sig mere af adhoc arbejdsgrupper,
som arbejder med specifikke og begrænsede emner såsom nyt klubhus, ekstra kunstbane, hjemmeside,
erhvervsklub etc. Dette tog bestyrelsen til efterretning og vil benytte sig af hvor det er muligt af finde de rette
personer til at deltage.

Underskrifter

Dato:

Dato:

------------------------------------------------Dirigent, Peter Wissing Sørensen

------------------------------------------------Formand, Charlotte Preisler
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