Ordinær generalforsamling

26. februar 2018

Mødereferat ordinær generalforsamling Greve Fodbold, mandag den 26. februar 2018

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Jens-Kristian M. Hansen blev valgt som aftenens dirigent.
Torsten Sibuhr blev udpeget som mødereferant.
2. Valg af stemmetæller(e)
Kim Christensen blev valgt som stemmetæller
3. Formanden aflægger beretning
Formandens beretning er vedlagt som et særskilt dokument til mødereferatet.
4. Kasserer fremlægger det reviderede regnskab til generalforsamlingens godkendelse
Kasserer Jens Nørgaard gennemgik årets regnskab og nøgletal – årsregnskab og
regnskabskommentarer ligger særskilt på klubbens hjemmeside.
Årsregnskabet 2017 blev godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag 1:

Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsændring af §12

Motivation: Den nuværende § 12 giver udfordringer i forbindelse med klubbens online banking, der
ikke understøtter dobbelt underskrift/godkendelse eller beløbsgrænser. Dette har
banken gjort klubben opmærksom på og dette skal tilrettes hvis vi skal fortsætte med at
lave elektroniske overførsler.
Nuværende § 12:
§ 12 Tegningsret Stk. 1 Klubben tegnes af formanden, der kan meddele prokura. Ved økonomiske dispositioner
over 25.000 kr. kræves dog underskrift af formand og kasserer i forening eller formanden med to øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen.
Ligeledes skal lånoptagelse på mere end samlet 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.
Fremtidig § 12:
§ 12 Tegningsret Stk. 1 Klubben tegnes af formand eller kasserer, der kan meddele prokura. Køb, salg eller
pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal lånoptagelse på mere end
samlet 100.000 kr. godkendes af generalforsamlingen.
Med mere end 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede (jf. §16 i vedtægterne) blev
forslaget vedtaget på generalforsamlingen.
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Forslag 2: Indsendt af Jimmy Kaysen
Skriftlig indstilling:

Det foreslås, at kontingentbetaling for klubbens to 1-senior hold (HS-1 og DS-1) ligestilles.
Punktet ønskes behandlet ved følgende afstemning:
Der stemmes om, at HS-1 fra næstkommende kommende kontingentperiode betaler kontingent i
lighed med DS-1.
Forslaget ses ikke at være til hindring for, at der stemmes til generalforsamlingen omkring det af
bestyrelsen foreslåede budget, da forslaget alene vil medføre en stigning i kontingent
indbetalinger.
Konklusion/afgørelse på punktet:
Jimmy Kaysen trækker forslaget tilbage fra afstemning i dette års ordinær generalforsamling
med forventning om (krav til) at bestyrelsen arbejder målrettet mod ligestilling af kontingent
for HS1 og KS1 således at dette kan fremføres til gennemførelse til ordinær generalforsamling
i 2019.
Hvis dette ikke sker, fremsender Jimmy Kaysen forslaget på ny, og vil stå fast på afstemning
omkring forslaget.
Det blev vedtaget ved afstemning, at bestyrelsen skal arbejde videre med kontingent
ligestilling.
6. Kasserer fremlægger budget, herunder kontingentfastsættelse til generalforsamlingens
godkendelse
-Jimmy Kaysen ønsker mere åbenhed i regnskabet mellem bredde- og elitehold under posten
børn/ungdom i regnskabet.
-Budget 2018 blev godkendt.
7. Valg af kassere (lige år), medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Kasseren på valg, men genopstiller – ingen modkandidater = genvalg til kasserer Jens Nørgaard.
Ole Lemvigh på valg, men genopstiller – ingen modkandidater = genvalg til Ole Lemvigh
Kenneth Hansen blev valgt ind i bestyrelsen i stedet for Anette Rasmussen, som trådte ud af
bestyrelsen primo 2017 hvorfor hvervet har været varetaget af suppleant Peter Wissing.
Martin Eyrich, Lars Caspersen, Christina Olsson blev valgt som suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor (lige år)
Eddie Holstebro fortsætter som revisor for Greve Fodbold.
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9. Eventuelt
•

Pernille Kaysen vil opfordre bestyrelsen til at information om afholdelse generalforsamling
udsendes på e-mail til klubbens medlemmer, og ikke kun lægges op på klubbens hjemmeside.

•

Brian Fjeldsted spørger hvorvidt GF´s bestyrelse har en strategi for at optage endnu flere nye
medlemmer. Bestyrelsen har ikke en strategi p.t. om stop for optagelse af nye medlemmer – der
arbejdes reelt på skabelse af sportslig struktur, som kan håndtere nye og flere medlemmer.

•

Jari Leander gennemgik Greve Fodbolds 5 årsplan indeholdende sportslige fokus og strategi for
Børn og Ungdom. Hvis det lykkedes at håndtere strategien som ønsket/jf. tidsplanen, forventer
GF at ansøge om T-licens i 2019.

•

Det skal implementeres/tilsikres at nye trænere i børneafdelingen tilmeldes e-mail listen hos
FCK, så de modtager den ugentlige træningsplan fra FCK.

•

Der blev af enkelte medlemmer spurgt ind til hvorvidt Greve Fodbold ser det som en
nødvendighed at spille i divisionerne på både herre og damesiden. Dette har p.t. den uheldige
konsekvens at holdene ikke består af tilstrækkeligt med spillere fra egne rækker, men i stedet
primært består af spillere udefra og uden reel klubfølelse for Greve Fodbold.
Flere mente at Greve Fodbold på sigt ville opnå et bedre klubliv og bedre klubkultur såfremt der
blev satset på spillere for egne rækker – også selvom det kunne betyde at holdene måtte rykke
en række ned. Samtidigt ville der komme mange flere tilskuere til hjemmekampene såfremt
holdene primært bestod af spillerede fra egne rækker (venner, familie)

10. Afrunding
Dirigenten afrundede herefter den ordinær generalforsamling med en tak til folk for fremmøde samt
for god ro og orden under generalforsamlingen.

Torsten Sibuhr
26.02.2018

