Ordinær generalforsamling GIF
den 30. januar 2015
1. Valg af dirigent.
2. Valg af referant.
3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning ved formanden.
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5. Indkomne forslag ( se § 10 ).
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7. Fastsættelse af kontingent.
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9. Valg af bestyrelsesmedlemmer, derefter valg af suppleanter.
10. Nyt fra udvalgene.
11. Valg af revisor og revisorsuppleanter
12. Evt.

1. Dirigent og herefter referent
NN blev foreslået og valgt. Indkaldelse til generalforsamlingen konstateres som sket rettidigt,
hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
2. Referent
Til referent blev Jakob Westphall foreslået og valgt.

3. Formandens beretning:
Formanden fremlagde beretningen, der herefter var til åben drøftelse. Foreningen aktivt med i DM
foreningsudvikling. Lærerig oplevelse og givet et billede af muligheder og udfordringer og
medførte bl.a. udnævnelse til årets forening i DGI sydøstjylland. Efter DM var der brug for pause
og der var også mange opgaver der skulle klares ifm byfest. En stor tak til Allan for et mangeårigt
arbejde for GIF. Der har været arbejdet med markedsføring og vores nye slogan (fællesskab sundt
og sjovt) og klubfrivillig der allerede har samlet 40 personer og alligevel er der stadig udfordringer
med at finde frivillige. Byfesten forventede vi at bygge videre på tidligere års gode oplevelser, men
måtte konstatere en markant tilbagegang i deltagerantal. Nu forsøger vi at arrangere dette års
teltfest med andre foreninger. Holger har igen bidraget med mange støttekroner via sponsorarter.
En stor tak for frivillig og Vennerne for opbakning, til bestyrelsen for gode udfordringer og samt
familierne der låner deres kære ud til foreningen.
Beretning godkendt
4. Aflæggelse af regnskab:
Kassereren fremlagde regnskabet for det foregående år og konstaterede et underskud, der kan
tilskrives flere investeringer i forskellige aktiver, byfest, omkostninger der vedrører 2013 samt
tilgodehavender for moms og Oberwetz. Som et positivt bidrag i 2014 blev bl.a. nævnt at
udgifterne til.
Indtægter er påvirket positivt af bedre opkrævning af kontingenter, tilskud til nogle af vores
nyinvesteringer,
Udgifter er påvirket af etablering af cafeteria og nyanskaffelser (musikanlæg i Hallen og udstyr til
outdoorfitness, mm.).
Indeståender på tkr. 248. Egenkapitalen er faldet som følge af årets underskud.
Regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag:
1. Forslag – begrundelse; der er ikke fornøden tid til regnskab, revidering, mm
§6 . Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år – så vidt muligt i sidste halvdel af Januar
måned – og indkaldes ved bekendtgørelse i lokal avis med mindst 14 dages varsel.
Bestyrelsens ændringsforslag:
§ 6. Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af februar og indkaldes
ved bekendtgørelse i lokal avis med mindst 14 dages varsel.
Enstemmigt vedtaget.
2. Forslag – begrundelse – arbejdet vil i højere grad blive udført af udvalg
§12. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af formand og 8 medlemmer, som vælges for to år. Højst to af bestyrelsens medlemmer må
være under 18 år. 4 vælges i lige årstal og 4 vælges i ulige årstal.
Bestyrelsens ændringsforslag:
§ 12. Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsen består af formand og 6 medlemmer, som vælges for to år. Højst to af bestyrelsens medlemmer må
være under 18 år. 3 vælges i lige årstal og 3 vælges i ulige årstal.

Enstemmigt vedtaget
6. Forslag til foreningens virke:
Ingen forslag
7. Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent for 2015.
Vedtaget enstemmigt.

0-6 år 450 kr.
7-18 år 750 kr.
Over 18 år med træner 1.000 kr.
Over 18 år uden træner 600 kr. (800 med turneringer)
Ved kontingent indbetaling efter uge 43, vil der stadig blive pålagt 100 kr. i gebyr.
De nye satser er gældende fra sæson 2015/2016 (august 2015 - juli 2016)
8. Valg af formand:
Rasmus Mazanti genopstiller og valgt.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Følgende er på valg;
Cecilie (villig til genvalg)
Henning (villig til genvalg)

Peter Busk (genopstiller ikke)
Henrik Udsen (genopstiller ikke)
Cecilie og Henning vælges uden modkandidater.
Til suppleanter genopstiller både Line Iversen og Thomas Simonsen. Begge vælges uden
modkandidater. Simon opfordres til fodboldudvalgene.
10. Nyt fra udvalgene
Der orienteres om arbejdet i udvalgene. Der er etableret et nyt fodboldudvalg. Bordtennis er startet
med 3 aktive på tidspunkt hvor salen ikke er i brug.
Der spørges på parcour – det vil kræve en træner og evt. udendørs faciliteter.
11. Valg af revisor og revisorsuppleant:
Tidligere har generalforsamlingen valgt 2 revisorer for et år. Iht. vedtægterne skal der imidlertid
vælges 1 hvert år for en to-årig periode. Forslag fra bestyrelsen: én på valg for 2 år og én for 1 år.
Bestyrelsen indstiller Heidi for 1 år og Louise for 2 år.
12. Eventuelt:
Det nye brevpapir har gjort bedre plads til mere end sponsorernes navne/logo.
Rasmus orienterer om de nye elektroniske låse.

Jakob Th. Westphall, referent

