Formandens beretning:
Denne årlige generalforsamling er det tidspunkt hvor menige medlemmer kan få mest
indflydelse, og SKAL høres. Så derfor er vigtigheden af jeres fremmøde stor og
afgørende, da I her kan høre hvordan klubben har klaret sig i den forgangne sæson,
og ikke mindst få fingerpeg om, i hvilken retning klubben vil køre i den kommende
sæson.
Så tak for jeres fremmøde.
Jeg er personligt af den opfattelse, at der skal være en synlig leder/formand i klubben,
og trækker mig derfor fra formandsposten, ved ikke at genopstille, da jeg ikke kan
honorere disse forventninger.
Når det så er sagt, så er jeg sgu stolt af den udvikling, vi har opnået siden sidste OG
forrige generalforsamling.
- Økonomi.
Som kasseren (Bach) vil vise jer lige om lidt, er det lykkedes for klubben,
medlemmerne og ikke mindst bestyrelsen, at vende et minus-regskab, til et 0regnskab, og nu i 2013 videre til et plus-regnskab.
Jeg vil i denne sammenhæng vende blikket mod jeres indsats, medlemmernes indsats.
For uden jeres arbejdsindsats ville dette ikke have været muligt. Jeres hårde slid til
Rock og ikke mindst med Bonusbøgerne har virkeliggjort, at vi nu står med et plus på
kontoen. At bestyrelsen samtidig har været dygtige og heldige nok til, at ”vælge de
rigtige kampe”, ja det vil jeg sgu´ kalde, som den gode gamle Hr. Møller Mærsk;
”Rettidig omhu”.. :-D
Bl.a. fik vi efter en hård kamp med Centerbestyrelsen korrigeret hallejen, så den
matchede det reelle haltids-forbrug. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at
floorball-klubben er den forening, der i MGU-regi, ikke er bange for at ytre sin
holdning, stå ved den, og derved skabe ”røre i andedammen”. Her kan det nævnes, at
der nu er kommet en paragraf i vedtægterne omkring foreningsnavne i MGU-regi.
Min opfordring vil dog lyde på, at I som medlemmer fortsat vil bakke op om de tiltag
og muligheder for indtjening, der end måtte komme fra bestyrelsen. For det er faktisk
ret sjovt og socialt inspirerende for sammenholdet i klubben, når vi f.eks. er i gang til
Rock-arr.
Ift. Rock-arr. vil der snarest komme yderligere info, så i kan få spurgt konerne om fri,
og få sat kryds i kalenderen.

Stor tak til jer alle for denne indsats.
- Medlemstal
Medlemsmæssigt ligger vi, som de forgangne år, forholdsvis stabilt. Det svinger
mellem 22-28 medlemmer.
Det ville selvf. være ønskeligt, om vi kunne få nogle flere til at spille floorball, men
det kræver en indsats. Jeg er dog overbevist om, at den kommende bestyrelse både
kan og vil tage hånd om denne udfordring.
- Sportsligt
Det blev til en flot 2. plads i turneringen sidste sæson, kun overgået af Sunds, som
dog havde en noget større medlemsskare at trække på. Det blev til et tæt opløb i
turneringen, hvor vi dog i sidste spillerunde blev sat på plads i ”egen hule” af et
heldigt men godt spillende Sunds-mandskab.
Derudover blev det også til en flot 2. plads i juleturneringen i Mørke. Så de sportslige
resultater kan vi absolut ikke være utilfredse med.
Her skal lyde en stor tak til træner Marek for dette, og ikke at forglemme de
forskellige medlemmer, der sammen med ham, har ydet en stor indsats for at træning,
vejledning og taktik har kunnet gå op i en højere enhed. I ved bedre end jeg, hvem
disse personer er.
Sidste sæson fik jo en lidt barsk og trist afslutning, idet to af medlemmerne P. & Dan
på tragisk vis gik bort ved et motorcykel-uheld. Dette gjorde at vi i klubben ”rykkede
lidt tættere sammen i bussen”. Der blev givet en gave til P´s efterladte kæreste og
nyfødte søn. Noget som jeg personligt gerne vil takke jer alle i klubben for, at have
udvist storsind til at gøre. Den bragte stor glæde hos de efterladte.
Som en af mine sidste ”befalinger” som formand i klubben, vil jeg gerne for sidste
gang, nu hvor vi mindes den forgangne sæson, at vi tager 1 min´s stilhed til ære for
no. 1 og n. 88.
Mange tak for jeres respekt og deltagelse.

Endnu engang mange tak for jeres indsats for MGU Floorball Klub.
Uden jer - ingen klub.
Mvh. Formanden.

