Referat til ordinær generalforsamling d. 17. November 2016
1. Valg af dirigent
Erik Flodgaard blev valgt som dirigent.
2. Formandens beretning
Lars Friis fremlade beretning i Daniel Halgaards fravær. Se vedhæftet fil
Bemærkning:
Gregers: gratis 3 klip til evt. nye medlem, han roser det. Det er et nyt tiltag bestyrelsen
har taget.
Jan Rode: spurgt ind til hvorfor man bruger de gode træningstider til træning på
bekostning af motionsspillers mulighed for at spille på disse tider.
Kritik af bookninger af baner til træning med ringe tilslutning.
Stig Vestergaard: er anden suppleant indsat korrekt i forhold til vedtægterne
Enighed om det ifølge i sidste års generalforsamlings referat .
Søren Høgsberg: træning og økonomi skal hænge sammen.
Dirigenten oplyser at det er den nye bestyrelses som skal drøfte dette.
3. Udvalgsformændenes beretninger:
a. Ungdomsudvalget:
Hans Peter og Chrisstoffer fortæller der er 10 som har betalt for medlemskab.
Der er 3 som har betalt for intro (2 måneder gratis prøvetimer).
Der er i alt 15 junior spiller.
Hallen kan lejes, hvor klubben vil for lidt indtægter derfra.
Greger: spørg om der er nogen der spiller i turneringer. Det har vi ikke, der er
mange ny begyndere.
b. Seniorudvalget:
Lars tager beretning i Kim Lindegards fravær.
Der er 4 spiller til træningen.
Introforløbet har vi ikke haft spiller til.
Gregers spørger hvor mange elite spiller som modtager træning?
Der er 10 elite spiller og 4 talent juniorer spiller. Allen Sørensen og Chrisstoffer
Kousgaard oplyste antallet af spiller.
Kritik af at eliter spillerne deltager i træning uden at betale.

4. Kasserenen forelægger årsregnskabet i revideret stand til godkendelse
Per Halgaard berette om årsregnskabet. Se vedhæfte fil
Bemærkninger:
Større udgifter til vedligeholdelsesudgifter. Se årsregnskab
Spørgsmål til regnskab:
Stig Vestergaard, spørg ind til væsentlig højre udgifter til hjemmeside. Christoffer siger
vi har gjort det for at forbedre hjemmesiden, så den er blevet nemmere at overskue.
Jan Rode:
Resultat opgørelse: træning, møder og general udgifter. Chrisstoffer siger vi har brugt
flere penge på Jans træning til talentudvikling.
Gregers spørger om det kun er Christoffer som kan arbejde på hjemmesiden.
Chrisstoffer fortæller at det er ham som har kontakt med designeren.
Inge Glud uddyber at underskuddet opvejes af en bevilliget af tilskud fra Halfonden.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag
6. Valg af bestyrelse
a. Chrisstoffer Kristensen
b. Daniel Halgaard
c. Ximena U. Engbjerg
d. En plads, som Hans Peter har indtil valg
Valg af bestyrelse er:
HP (2 år)
Svenning (2 år)
Hanne (2 år)
Peter (1 år)

7. Valg af 2 suppleanter
Forslået: Ximena Engbjerg og Alex
1. Suppleant – Alex
2. suppleant – Ximena
8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Klaus Lindberg (modtager ikke genvalg)

Valgt:
Revisor: N.K. Nielsen
revisorsuppleant Gregers
9. Evt.
Gregers spørg indtil holdkort, hvorfor der tager lang tid om at komme frem. Ximena
siger hun ikke har været opmærksom på de medlemmer som har betalt over bank. Og
spørger indtil hvem der har fået fri kontingent.

