GENERALFORSAMLING

30.03.2016

Generalforsamlingen er afholdt i Stadionhallens klublokale onsdag den 30. marts 2016 kl 19.30 22.30
Antal fremmødte : 17 stemmeberettigede
1. Valg af dirigent
Jørn Madsen (JM) foreslås af bestyrelsen. JM blev valgt enstemmigt af de fremmødte, hvorpå
JM konstaterer at indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt og jf. klubbens
vedtægter
2. Bestyrelsens beretning om foreningens arbejde i det forløbne år fremlægges af formanden til
godkendelse.
Lise Rægaard (LR) fremlagde beretningen (se ppt) som efterfølgende blev
kommenteret/diskuteret
Bemærkninger til beretningen
Rekruttering af nye spillere - både unge og gamle
Holstebro Kommune har lavet en ny idrætsportal, der oplyser tilflyttere om idrætstilbud www.aktivholstebro.dk
Idrætsportalen linker kun til klubbens hjemmeside, hvorfor det fortsat er nødvendigt med en
opdateret klubhjemmeside.
Klubben kan rumme mange flere kidsspillere - vi kan måske rekruttere flere spillere, hvis
volleyball introduceres tidligere i skolen. Her tænkes på kidsvolley.
Arvid Lisbjerg skal også i det kommende år stå for klubbens samarbejde med nogle af byens
skoler og har aftalt at skulle besøge SFOerne efter ferien - der vil være brug for hjælpere til
dette arbejde.
Klubben vil anbefale Volleyforbundet at kidsvolley introduceres til lærerstuderende på
seminarier
Det er vigtigt at der er voksne trænere tilknyttet ungdomsholdene. Trænerteamet skal dog
også bestå af unge spillere
Rart med voksenmodtagelse på Kidsholdene.

JM afslutter diskussionen af beretningen. Beretningen indstilles til afstemning der vedtages
enstemmigt af de fremmødte.
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3. Foreningens reviderede regnskab fremlægges af kassereren til godkendelse.
Ellen Brunebjerg (EB) fremlagde regnskabet som efterfølgende blev kommenteret/diskuteret
Status Balance på 96.280 kr. Driftsunderskud i afsluttende regnskabsår på 9.383 kr.
Dog er der nogle udestående i ikke indbetalt sponsorbidrag, hvilket ændrer årets resultat fra et
underskud til et overskud på kr. 17.659.
Vi er en forening der økonomisk er ved at stabilisere os.
Bemærkninger til regnskabet
Ingen bemærkninger
JM afslutter diskussionen af regnskabet. Regnskabet indstilles til afstemning. Enstemmig
vedtaget.
4. Fremlæggelse af årets budget - herunder fastsættes kontingent for næste sæson til
godkendelse.
EB fremlagde budgettet for den kommende sæson, som efterfølgende blev
kommenteret/diskuteret.
Kontingentsatser er fortsat :
Kids
Teen U14 &16
U18
U21
Motion/mix
Jyllandsserie
Division

600 + licens
750 + licens
850 + + licens
950 + + licens
950 + + licens
1.200 + + licens
1.800 + + licens

Bemærkninger til budget
Fremadrettet er målet at der tiltrækkes flere ungdomsspillere, for blandt andet herigennem at
sikre et stabilt kontingentbidrag.
Klubben kan måske tjene lidt penge ved at stille hjælpere til påskecup (håndboldturnering)
Budget og nye kontingentsatser godkendes og vedtages af de tilstedeværende.
5. Fremlæggelse af næste sæsons målsætning til godkendelse.
LR fremlagde målsætningerne for den kommende sæson (se powerpoint), som efterfølgende
blev kommenteret/diskuteret
De fremmødte diskuterede i grupper hvorledes målsætningen skulle være for det kommende
år og på klubbens hjemmesid kan man se, hvordan målsætningen er tilpasset så den
fremadrettet passer til klubbens hold og mål.
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Se klubbens hjemmeside for dette års målsætning
Målsætningen blev efterfølgende enstemmigt vedtaget i sin nye form.

6. Indkomne forslag
Lise Rægaard har indsent følgende forslag til vedtægtsændring
Foreslår at følgende:
§ 10: Bestyrelsen
b) Formand, kasserer, revisorer og suppleanter vælges direkte. I øvrigt konstituerer
bestyrelsen sig selv med næstformand og sekretær.
Kassereren behøver dog ikke at være medlem af bestyrelsen.
Ændres til:
§ 10: Bestyrelsen
b) Kasserer, revisorer og suppleanter vælges direkte. I øvrigt konstituerer
bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og sekretær.
Kassereren behøver dog ikke at være medlem af bestyrelsen.
Forslaget diskuteres og stilles til afstemning i den ovennævnte form.
Afstemningsresultat : 12 for vedtægtsændringen, 4 imod og 1 blank.
Forslaget vedtages og gøres gældende for denne generalforsamling og fremefter.
7. Valg af medlemmer samt 1. og 2. suppleant til bestyrelsen.
På valg er Steen Ceeholm (genopstiller) og Lise Rægaard (genopstiller ikke). Ellen Brunebjerg
opstilles til bestyrelsen - EB modtager valg.
Suppleanter: Lars Andersen foreslås som 1. suppleant og Christoffer Andersen foreslås som 2.
suppleant - begge modtager valg
De opstillede vælges enstemmigt at de tilstedeværende.
8. Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
Ulrik Olesen og Lars Andersen(modtager genvalg) er på valg som revisorer. De vælges
enstemmigt af de tilstedeværende
Lissi Bundgaard er på valg som revisorsuppleant og modtager gerne genvalg. Hun vælges
enstemmigt af de tilstedeværende
Bemærkning til Lars Andersens revisoropgave - såfremt LA indtræder i bestyrelsen, overtager
Lissi Bundgaard revisorposten.
9. Eventuelt
Intet
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