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1. Valg af dirigent.   

 Henning Winther foreslåaet & valgt) 

2. Valg af referent.   

 Henrik Degn foreslået & valgt  

3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden.  

Både positive & negative oplevelser. 

Positive:  

kampvalg til bestyrelse valg 2013 

Nye medlemmer i foreningen 

Skolereformen. 

 

Negative: 

 Udeblivelse fra stævner = bøder 

Disciplinær sag 

Manglende betaling af kontingent 

Formanden melder om god økonomi i foreningen, der gør det lettere at forfølge mulighederne. 

Udvalgenes tilbagemeldinger: 

Fodbold: Melder meget positivt tilbage, dog med tilbagegang i medlemstal. 

Volleybold: har det svært, men håber på fremgang i 2014 

Håndbold: Søger gerne nye frivillige. Stor tilgang i henholdsvis dame senior, samt U6 & U 8 

Dart: melder om meget lille interesse, men fortsætter med håb om et bedre år i 2014 

Sponsor: Indtægter for 100.000 kr., tilgang af hovedsponsorer, foreløbigt god start på 2014. Stor 

tak til Jeanette bjerg. 

Oberwetz: Kommer på besøg i pinsen, fest afholdes. 

Tour de Gedved 4. september husk husk husk! 

Cafeteria: god fremgang i besøgende, Ok økonomi, forventer stor stigning i omsætning i 2014 

 

4. Fremlæggelse af og godkendelse af revideret regnskab.  

Kasseren melder om fremgang i økonomien, selvom der er fald i kontingent betaling. 

Økonomi i Hovedtræk: 

Overskud 84.000 

Beholdning i bank 250.000 

Kassebeholdning 14.000 

Egenkapital 325.000 

 

Til slut. Regnskab godkendt. 
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5. Indkomne forslag (1 forslag fra bestyrelsen til vedtægtsændring).  

Nyt forslag vedr. stemmeret fremlagt, og godkendt. 

Bestyrelsens ændringsforslag: 

§ 8. Stemmeret  

Stemmeret ved generalforsamling har alle fremmødte medlemmer over 14 år. Desuden vil 

fremmødte forældre til medlemmer på 14 år og derunder have stemmeret på deres børns vegne (1 

stemme per betalende medlem). Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer over 14 år.  

 Gælder fra næste generalforsamling af. 

6. Forslag til foreningens fremtidige virke.  

Ingen kommentarer. 

7. Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen fremlagde forslag om kontingent ændring. Emnet blev debatteret, og godkendt.  

• Bestyrelsen foreslår flg. kontingent for 2014: 

• Ungdomskontinget fortsætter som enhedskontingent i 2014 med flg. priser: 

– U6: 450 kr. 

– Øvrige: 750 kr. 

– Seniorkontinget ændres så enhedskontingent afskaffes. I stedet får hver enkelt idræt sit 

eget kontingent ud fra en fastlagt prisstruktur 

• Seniorkontingent 

– Senior idræt med turnering og træner: 1000 kr 

– Senior idræt med turnering uden træner 700 kr 

– Senior idræt med træner uden turnering: 700 kr 

– Senior idræt uden træner og uden turnering: 600 kr 

• Betaling 

– Betaling sker enten helårlig eller mod gebyr (i alt 50 kr) i 2. afdrag (Januar og August). 

Nye priser reguleres næste år. 

8. Valg af formand.  
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Rasmus Mazanti genopstiller, og genvælges som eneste kandidat. 

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, derefter valg af suppleanter.  

På valg: Jeanette Bjerg; Jakob Westphall; Thomas Simonsen; Søren Birn; Adnan Suhonjic  

Thomas Simonsen; Søren Birn genopstiller ikke. 

Adnan Suhonjic  har valgt at trække sig før tid. 

Nye kandidater: Sussi Balck; Anders Schou Vigild; Peter Busk. 

 

For 2 år Vælges: Jeanette Bjerg; Jakob Westphall; Sussi Balck; Anders Schou Vigild 

For 1 år vælges: Peter Busk 

Suppleanter: Henrik Degn; line Iversen; Simon Stouby; Thomas Simonsen 

10. Nyt fra udvalgene.  

Der henvises til formandens beretning. 

11. Valg af revisor og revisorsuppleanter  

Ny revisor valgt:  

Heidi Kristiansen, Rønnevagnsparken 4 

Louise K. Lyngaae, Rønnevagnsparkern 2 

Som revisor suppleanter vælges: 

Grethe Jørgensen 

Knud Sørensen 

 

12. Evt.  

Henrik Udsen valgt som til Mascot som panda.  

 

Henrik Degn, Refferent. 

 


