Referat fra Generalforsamlingen 2015:
1. Valg af dirigent (må ikke være et medlem af bestyrelsen) & valg af referent.
Dirigent: Kåre Kildall Rysgaard
Referent: Lærke Mikkelsen
2. Formands beretning.
Se bilag 1
3. Fremlæggelse af afdelingens reviderede regnskab.
Se bilag 2
Najaaraq er på ferie så regnskabet fremlægges af Anders. Godt økonomisk år. Højere indtægter primært fra Aarhus motion og Egå Engsø løbet. Kvitteringer skal sendes elektronisk på
mail (som billede eller scannet ind)! –input: Kassernes mail bør ligge tydeligt på hjemmesiden,
Antallet af medlemmer ligger rimelig stabilt på ca. 100
Vi har et overskud, selvom vores nettobalance er – 14.000 kr. i år. Vi vil fortsætte med at
bruge penge på ting der kommer klubbens medlemmer til gode og opfordrer til at medlemmerne kan komme med initiativer til hvordan vi bedst kan bruge pengene.
3a.
Peter fremlagde situationen på Vejlby stadium. Det koster 500.000 kr. at få lagt tartan
på indre løbebane hvis kommunen skal gøre det. Vi har fået lov af kommunen til at finde en
ekstern der vil sørge for restaureringen hvis vi søger eksterne midler. Nu skal vi overveje om
vi selv vil spytte penge i kassen mod at få ny belægning? Spørgsmål; Hvor meget skal vi selv
betale? Sv: Ca. 50.000. Sp: Hvor længe holder det? Sv: Ca. 20 år. Input fra Hovedbestyrelsen (Leo): Der er bevilget 250.000 kr. fra kommunen som er brugt ved klubhuset. De har
desuden fået 500.000, og nogle af de penge er tiltænkt løbeklubben. Fodboldklubben har en
god kasserer der allerede har kontakt til Kommunen: Niels Jensen.
4. Fremlæggelse af afdelingens budget til orientering.
Ingen anmærkninger.
5. Indkomne forslag.
Kåre fremlægger et forslag om at vi nedsætter kontingentet til studerende, som forsøgsordning i et år. til 200 – 300 kr. pr halve år for studerende. Input: Det er ikke pengene, men det
høje niveau der er i klubben, som skræmmer folk væk. Vi bør derfor i stedet satse mere på et
nyt begynderhold. Input: Vi skal slå os på at man får mere for pengene her i klubben sammenlignet med de gratis klubber. Input: Det er måske slet ikke meningen at vi skal vokse så
voldsomt. Vi bør arbejde indefra og ud, sætte investering i gode trænere og tilbud, bedre
omklædningsfaciliteter osv. Så skal medlemmerne måske nok komme af sig selv.
Afstemning. FOR NEDSÆTNING: 11 IMOD NEDSÆTNING: 4. Der er 22 i alt, og da der skal
være flertal, falder forslaget bort.
Bestyrelsen fremlægger et forslag på at nedbringe kontingentet for barn/ungdom med 50 eller 100 kr. per halvår. Første afstemning om nedsættelse med 50 kr blev enstemmigt godkendt. Anden afstemning om nedsættelse med 100 kr blev ligeledes enstemmigt vedtaget og
er dermed godkendt. De nye takster er:
o
o
o
o
o

Alm. medlem: 500 kr. (Uændret)
Studerende: 400 kr. (Uændret)
Ungdom 14-17 år: 200 kr. (tidligere 300 kr. pr halvår)
Barn 10-13 år: 150 kr. (tidligere 250 kr. pr halvår)
Barn 6-9 år: 150 kr. (tidligere 250 kr. pr halvår)

6. Fastsættelse af kontingent.
Se punkt 5
7. Valg af bestyrelse, samt suppleanter. De 6 af 8 bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Derfor skal
der minimum findes 1 ordinære medlemmer samt 2 suppleanter. Næstformand og Formand genopstiller, Kasseren og første suppleanten gør ikke.
Godkendelse af blivende bestyrelse, dvs. bestyrelsen består af:
Anders Iversen, Lærke Mikkelsen, Helle Juul, Nikolaj Bauer Andersen, Peter Johansen, René
Vinther Olsen & Katrine Borg Houlberg Thomsen.

-

Nyt ordinært medlem blev: Sebastian Nielsen & ny Suppleant: Vibeke Bøgh.

8. Valg af ungdomsudvalg.
Kåre Kildall Rysgaard og Sebastian Nielsen.
9. Valg af revisor.
Glenn Stage.
10. Eventuelt.
Ønske til ny kasserer: At have mere historik i regnskabet, så vi kan se fx 3 år tilbage.
Ønske om et pengeskab med nøgle eller kode til at lægge værdier (computer, pung, telefon)
imens vi træner. Hovedforeningens svar er at de vil forsøge at finde noget til os
Hovedbestyrelsen opfordres til at holde yderdørene lukket og ikke sætte en klods i døren.
a.
b.
c.
d.
e.
-

Vinder af dette års pokaler er (Unisex betyder at pokalen kan gå til både M/Qér):
Ny Frivillighedspris (Unisex Pokal): Peter Johansen
Fighter pokalen (Unisex Pokal): Jens Krog
Langgarver pokal (Unisex Pokal): Lærke Mikkelsen
Baneløbpokalen (Unisex Pokal): Katrine Borg Houlberg Thomsen
Kvindepokalen: Vibeke Bøgh
Alle trænerne fik en vest + T-shirt hvor der står ”Træner” på. Dette er for at øge synlighed af
vores træner og gøre det lettere for nye medlemmer at finde frem til hvem/hvortil man skal
rette sine spørgsmål.

