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Referat fra generalforsamling 16. november 2009
Valg af dirigent:
Gunnar Kristensen vælges
Formandens beretning:
Fremført af Mette Littau, da formanden var forhindret p.g.a sygdom.
Formandens beretning er enstemmigt vedtaget.
Bemærkninger:
Kommunemesterskaber program udsendes sent i forhold til betaling. Per Nielsen
oplyser, at der er kommet ny konsulent fra DGI. Der har været fejl i programmet, så
derfor så sen udsendelse.
Høje tårne ved ny bane, der er indsendt ansøgning herom. Tvivlsom om ansøgning
går igennem. Klubben har handlet i god tro på en mundtlig aftale, der tidligere er
angivet.
Kassererens fremlæggelse af midlertidigt regnskab:
Der forventes et pænt overskud i 2009.
Samarbejde team MTM afregnes ligeligt de 3 klubber imellem.
Torben Baunbæk oplyser, at klubberne fremadrettet gerne selv må overtage nogle af
de praktiske opgaver vedrørende fodboldbanerne, mod betaling fra kommunen.
Indkomne forslag:
Ingen forslag modtaget.
Valg af medlemmer:
Mette Littau og Ellen Kristensen er genvalgt for 2 år
Per Holm og Kent Heldgaard er nyvalgte medlemmer for 1år.
Henrik Møller er genvalgt som suppleant.
Eventuelt:
Skur til bolde og rekvisitter: ligger stadig på tegnebordet. Arbejder videre med
dette i 2010.
Der foreligger spørgsmål til om klubben har overvejet at fodbolden kunne have
sit eget afsnit i klubben / sit eget klubhus. Ingen planer herom nuværende.
Forsamlingen blev blev forespurgt om følgende punkter til kommende JBU møde:
Kunne U10 drenge have glæde af, at spille 5:5 endnu et år. Banestørrelse
skal være en fjerdedel af 11 mands bane.
JBU U10/U11 forespørgsel om det skulle være enkelte kampe frem for
stævner.
o Der ønskes stævner.
o Hjemmeklubben skal fremover sørge for kampleder.
Skift ved sommerferien fra f.eks U10 til U11 giver store problemer for trænere,
specielt når der skal meldes hold til efter sommerferien. Også et problem at
finde trænere i sommerperioden. Skiftet er meget uhensigtsmæssig for alle
årgange yngre junior. Fungerer fantastisk godt for senior.
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9:9 bold for U12og U13 drenge og piger. Kunne nok fungere for pigerne, men
tvivlsomt om drengene kan have glæde af det.
Tilbagelægning til målmand U13 i 11 mands, vil være fint.
U15 drenge foreslås at spille med boldstørrelse 4, hvilket der er enighed om.
Reduktion af antal hold i serie 4 (fordi der er flest hold tilmeldt her) og 5 for at
få flere serie 6 hold. Mangler hold i laveste række for at få niveauet til at
passe. Mejrup er enig heri.

Generalforsamling referat 2009

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.

