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Referat
13 deltagere.
1. Velkomst v. Formand Gøran Jakobsen
2. Valg af ordstyrer: Gunnar Kristensen valgt. Generalforsamlingen er lovlig
indvarslet.
3. Formandsberetning udført. Beretning lægges på hjemmesiden og i næste
Nyx.
Spørgsmål til beretning:
Per Nielsen spørger, hvilken aftale fodbold har vedr. tv i centret. Fodbold betaler
indtil videre og hører igen på hovedbestyrelsesmøde de andre foreninger om de vil
med.
Der blev klappet for den gode beretning.
4. Regnskabsorientering:
Da det var svært at trække relevante tal ud af regnskabet har revisoren accepteret, at
der trækkes flere tal frem. Hurtigt gennemgået ses at spillere mellem 18-25 er blevet
differentieret. Indendørs er delt op.
Der blev fremlagt et regnskab for 2006, et budget for 2007 og selve regnskabet 1/11/9.
Der skal findes en anden opdeling for kioskens andel af arrangementer samt
overskud fra arrangementer.
Der bliver spurgt til aktivitetstilskud for 2006. Gøran undersøger.
Klubbens økonomi ser godt ud. Kassererens bud for 2007 er, at der bliver et
overskud.
5. Valg til bestyrelse
Mette Littau og Ellen Margrethe Christensen er valgt.
6. Valg til suppleant
Henrik Møller som suppleant for 1 år – Kobberupvej 2.
7. Evt.
Forslag til nye vedtægter: Skal udvalgsformændene være en del af
bestyrelsen?
Forespørgsel om flere 7 mands baner og om placering af den nye
opvisningsbane. Vi får en opvisningsbane, men ikke yderligere og i år 2008 bliver
det en udfordring at få banerne, kampe og træning til at matche! Vi kan afhjælpe det
med flere 5 mandsmål. Bestyrelsen sender en ansøgning til Niels Ole Ørgård/John
Lund v. kommunen. Søge 2 sæt – vi fik ingen i 2006.
Forslag: Hjemmesiden kan indeholde baner og oversigt over, hvor hvem træner og
en opdateret aktivliste med deltagere til diverse arrangementer mv.
Thomas: 2. holds træner mangles fortsat og det er skidt. Vi skal have fundet én. Har
brug for at personen er til træning 1 gang pr. uge og stiller hold til kamp. Økonomisk
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kr. 5-10.000. Man kan lære meget af Lars Nielsen og klubben giver kurser. Godt for
en ny trænerspire.
Forslag fra Thomas om konkrete ideer til øget forældrehjælp. Lotte og Kirsten
gjorde det rigtig godt, da de tog imod de nye poder i år. De fik forældrene med.
Forslag fra Mette Littau: Forbedring af dommere til 7mands ved at vi kan uddanne
unge og give dem en godtgørelse. Der er stemning for at aflønne, men også at der
også er voksne.
Referent Pia Jakobsen
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