Århus d. 02-02-2018.

Generalforsamling 01-02-2018.
Dagsorden:


Valg af dirigent.



Beretning.



Regnskab.



Indkomne forslag. Ændring af vedtægter.



Fastsættelse af kontingent.



Valg. Jesper og Michael Nielsen er på valg. Modtager genvalg.



Eventuelt.

Det blev konstateret, at der var 13 medlemmer til generalforsamlingen, heraf 5 fra bestyrelsen.
Lars S. blev valgt til dirigent og han konstaterede, at indkaldelsen var lovlig varslet.
Jesper aflagde beretning:
”Ikke en opremsning af allerede skete begivenheder, men et forsøg på at se fremad. Behandlingen og
omgangen med materialer er blevet bedre, så udgiften til nye materialer er reduceret væsentligt”.
Jesper var omkring de tre mantra’er/boss-words:
Troværdighed. Tillid. Fællesskab.
Meget tydelig tilkendegivelse af respekt vedr vores troværdighed fra vores samarbejdspartnere, forældre,
sponsorer, kommunen mm. Dette projekt vil vi fastholde og arbejde videre på, så vi kan videregive det til
nye og yngre kræfter, der vil klubben. Dette fokus vil vi fastholde de kommende år.
Økonomien er stabil, så intet vil overraske os pludseligt og uventet, håber vi. Vi burde kunne akkumulere
midler fremadrettet, idet vi har fået 134 nye medlemmer i 2017. U4 er den store overraskelse. De startede
med brask og bram og mange fremmødte og det er glædeligt. Fået og har aktive kræfter i klubben,
Seniorudvalget, som har søsat mange initiativer. Bestyrelsen har haft et glimrende samarbejde.
Anders Lai og Danni Kjær Jensen arbejdede på at skaffe penge fra fonde og de har arbejdet benhårdt.
Intensiteten har været stigende, hvilket har kunnet mærkes.
Kunstgræsbane. Vi har gode muligheder og er ofte omtalt kommunale folk imellem. De ved ikke hvad de
skal gøre for at forbedre vores forhold. Forslaget er, at dræne banen, men så er den lukket i 1½ år. Andet
forslag er, alternativ multibane, som ikke har de krævede mål lig Aabyhøj’s. Vi mister medlemmer pga
manglende kunstgræs anlæg.Vi skal overholde Teknik og Miljø’s krav, heri blandt 50 m til nabo’er. Ny
ansøgning med nye anbefalinger fra forældre, Børn & Unge og Sport og Fritid. Der en ny helhedsplan for
hele Frydenlund på vej.

Vi vokser. Vi har fået flere hænder til at overtage de tiltag, som en klub i fremgang må imødese. Morten
Rasmussen holdleder 1 senior har taget mange opgaver og sponsorarbejdet under Martin Hansen er gået
flot og godt fremad.
Det der fungerer skal forstærkes og nye tiltag skal sættes godt i værk.
Ungdommen skal fastholdes. Vi har bla udfordringer med afvikling af kampe for enkle ungdomshold pga
Koran-skolen. DBU skal inddrages.
Old boys afdelingen lever og har det godt.
Damesenior arbejder meget hårdt og i år er der stor tilgang. Vi håber på en oprykning.
Herresenior. Har sat sig selv under pres pga 2 oprykninger. Vi spiller for oprykning til Danmarksserien, med
øgede økonomiske og praktiske problemer.
Regnskab.
Michael Nielsen uddelte økonomisk oversigt over budget og regnskab. Se vedlagte bilag.
Bedre opsplitning for gennemsigtigheden! Fejre 100 års jubilæum i 2018. Loppemarked i sommeren 2018.
AGF samarbejdet. Stille med 4 mand pr kamp = indtjening til klubben. FU-kort kort koster kr. 599.-. Vi
mangler at indfri en restance på kr. 15.000.- til IHF Hovedforening. Vi har mange materialer, så flest
henlæggelser til kunstgræs. Vedligeholdelsen fastsat til kr. 50.000.-. Øvr. Udgifter kr. 50.000.-.
Sp: Manglende påtegnig af revisor. Skal ske tirsdag d. 06-02-2018 kl. 18:00.
Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget, med den påtegning at revisor godkender det.
Kontingent uændret.
Valg. Formand og kasserer valgt uden modkandidater. Uheldigt, at formand og kasserer er på valg samme
år. Skal ændres i vedtægterne. Blev besluttet. Suppleanterne Jonathan og Peter modtog genvalg.
Enstemmigt vedtaget, at §9, stk. 4 + 5 udgår og at §4, stk. 5, sidste sætning, ligeledes udgår.
Slutteligt blev der råbt et trefoldigt HURRA for Fuglebakken KFUM Århus.

Referent Kurt Schriver.

