REFERAT – opstillingsmøde 2010
AB, Fodboldbestyrelsen

Dato:
Sted:
Tilstede:
Kommentar:

21. februar 2011
AB, Restauranten – bagerste lokale.
11 personer, inkl. bestyrelsen
Thomas Gram (TG) – referent.

DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år.
Valg af afdelingsformand
Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse (mindst to medlemmer)
Valg af suppleant / næstformand for afdelingsformanden
Indkomne forslag
Eventuelt

Ad. 0 – Velkomst.
Formanden bød velkommen til dagens opstillingsmøde og takkede de fremmødte for at bakke op omkring AB og
fodboldafdelingen i sær.

Ad. 1 – Valg af dirigent
Formanden indstillede på bestyrelsens vegne, Torben Knudsen til dirigent. Ingen modkandidater – VALGT.
Torben konstaterede at opstillingsmødet var lovligt indvarslet og gav herefter ordet til formanden til dennes
beretning.

Ad. 2 – Afdelingsbestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden redegjorde for, at den skriftlige beretning der var lagt på ABs hjemmeside medio januar dannede grobund
for den samlede beretning.
Efter aflagt beretning havde forsamlingen nogle kommentarer til denne og opfordrede bestyrelsen til at blive endnu
bedre til at kommunikere de positive historier ud om klubben, om klubbens trænere og deres faglige kvaliteter mv.
Forsamlingen opfordrede bestyrelsen til
 at ”kræve” at trænerne blev mere aktive på hjemmesiden.
 at bestyrelsen arbejdede mere aktivt for at få indflydelse i DBU Sjælland.
 at, skaffe flere fremtidige ledere/trænere evt. gennem DGI kurser.
Sidste opfordring fra salen gik på, at bestyrelsen fortsatte jagten på gamle AB’ere der nu – af forskellige årsager –
spillede i andre klubber. De medlemmer skal vi have tilbage i folden.

H:\Fodbold\Akademisk Boldklub\Bestyrelsen\Ref og indk\20110221, Referat af opstillingsmødet, AB Fodbold.doc
Redigeret den 08-02-2012, 22:57:18

Formanden & Morten Andersson svarede kort omkring de forskellige ting.
 Omkring kommunikation så er bestyrelsen enige i denne kritik som vi tager til os og arbejder videre for at
skabe bedre kommunikation til alle medlemmer.
 Vi er kommet tættere på DBU Sjælland da vi bl.a. rejste et forslag på delegeretmødet i år samt har fået et
bestyrelsesmedlem ind i et siddende udvalg i DBU Sjælland.
 Vi fortsætter arbejdet med at hente gamle AB’ere hjem – bl.a. med brug af ”Seniorrådet” og vil kigge på DGIs
tilbud.
Herefter blev formandens beretning taget til efterretning.

Ad. 3 – Orientering om afdelingens økonomi og budget for det kommende år
Torben Knudsen uddelte bilag med opsummering af afdelingens økonomi.
Der var få spørgsmål til denne som kassereren besvarede.
Herefter blev kassererens gennemgang taget til efterretning.

Ad. 4 – Valg af afdelingsformand.
Thomas Gram var som siddende formand villig til genvalg. Valgt uden modkandidater.

Ad. 5 – Valg af øvrige medlemmer til afdelingens bestyrelse (mindst to medlemmer)
Formanden startede med at motivere for at den samlede bestyrelse fik genvalg for at processen med det strategiske
arbejde der var i gang i bestyrelsen kunne fortsætte.
Dirigenten spurgte herefter om der var andre i salen der ønskede valg.
En enkelt fremmødt ønskede valg til bestyrelsen. Efter en drøftelse mellem salen og bestyrelsen valgte personen at
trække sit kandidatur hvorefter bestyrelsen blev genvalgt.

Ad. 6 – Valg af suppleant / næstformand for afdelingsformanden
Den nuværende næstformand, Kim Ragle var villig til genvalg. Valgt.

Ad. 7 – Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.

Ad. 8 – Evt.
Formanden sluttede med at takke forsamlingen for fremmødte og opfordre alle til at komme til klubbens
generalforsamling den 10. marts kl. 19.00.
Som traditionen byder det, så var Bestyrelsen vært for en omgang efter opstillingsmødet.
Mødet sluttede kl. 20.28.
BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING efter opstillingsmødet
Formand
Thomas Gram
Næstformand
Kim Ragle
Kassere
Torben Knudsen
Menigt medlem
Morten Andersson (Senioransvarlig)
Menigt medlem
Henning Thygesen
Menigt medlem
Kasper Nemeth
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