Generalforsamling for Bramdrupdam GIF Fodbold – referat.
Dato: 5. marts 2019.
Referent: Peer M. Rexen
25 medlemmer deltog.
1. Valg af dirigent.
Anders Grubach blev valgt. Anders indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovlig
varslet.
2. Formandens beretning samt evt. udvalgsberetninger.
Formandens beretning er vedhæftet. Formandens beretning blev suppleret af mundtlige
bemærkninger fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Efter formandens beretning var der debat om 2 emner:
- John Leonhard rejste et opmærksomhedspunkt ift. anvendelsen af frivillige ressourcer i klubben til
afvikling af stævner, herunder at vi skal sikre, at styregruppens ildsjæle kan få det til at hænge
sammen. De bruger mange timer og gør et stort arbejde. Bestyrelsen anførte, at det var relevante
betragtninger, og det er vigtigt hele tiden at være opmærksom på nye tiltag og nye ideer, så
klubben udvikler sig. Endvidere, at stævnerne giver en god indtægt, men at vi ikke må blive for
afhængige af denne. Kenneth Andersen anførte, at vi skal have et kritisk lys på, hvad vi har af
aktiviteter ved stævnerne ift., hvad der giver penge. F.eks. at det er et stort arbejde med
seniorstævner, men giver de nok til klubkassen. Bestyrelsen er opmærksom på dette, men ser
samtidig også stævnerne som et led i det at bygge en klubånd op. Mødestedet med boder og
bænke, som blev skabt ved udendørsstævnet var en stor succes i 2018. Tonni Ryborg anførte, at de
andre foreninger også knokler for at få penge i kassen. 3 weekender om året synes han er fint, hvis
det kan give penge til foreningen.
Bestyrelsen konkluderede, at det er en relevant debat, og at vi som forening skal være opmærksom
på hele tiden at få nye frivillige i gang, så det ikke hænger på de samme. Bestyrelsen opfordrede
derfor de enkelte årgange til at stille med frivillige til næste møde i styregruppen. Så de kan få en
ide om, hvad arbejdet indebærer.
- Claus Eriksen spurgte til, om der på pigesiden arbejdes med samme struktur som på drengesiden
ift. at skabe et elite miljø. Bestyrelsen svarede, at Kolding Q nu er udskilt fra KB, og det bliver
spændende at følge, om de sætter noget i gang i regi af FSK.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse (regnskabsåret er lig
kalenderåret).
Regnskabet viser et overskud på 172.000 kr.
Regnskabet blev godkendt med klapsalver og ros til kassereren.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Kassereren fremlagde bestyrelsens budget. I det kommende år er det prioriteret at sætte midler af
til materialer til holdene, uddannelse og renovering af bane 1´s reklamehegn.
5. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 7 dage før
generalforsamlingen. De kan sendes på peermrexen@gmail.com.
Bestyrelsen fremsætter forslag til generalforsamlingen til behandling:
- Vedtægtsændring: §4 Foreningens organisation, stk. 2.
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig på
førstkommende bestyrelsesmøde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Halvdelen af
bestyrelsen vælges i ulige henholdsvis lige år. Alle valg gælder for 2 år.
Ændres til:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt 5 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen og konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde
senest 14 dage efter generalforsamlingen. Halvdelen af bestyrelsen vælges i ulige henholdsvis lige
år. Alle valg gælder for 2 år.
Derudover vælges 2 suppleanter for et år.
Forslaget blev godkendt enstemmigt.
6. Valg til bestyrelsen samt evt. ungdomsudvalg.
På valg:
- Stine Olling
- Ole Damborg
- Susan Sørensen
- Jesper Knudsen (for et år)
- René (modtager ikke genvalg)
- Magnus (modtager ikke genvalg)

-

Henrik Østergaard stiller op til valg til bestyrelsen
Stine, Ole, Susan, Jesper og Henrik blev valgt uden modkandidater.

Bestyrelsen indstiller til suppleanter:
- Heino Pedersen
- Anders Grubach
Heino og Anders blev valgt uden modkandidater.

7. Valg af 1 revisor i lige år, samt valg af 1 revisorsuppleant i ulige år.
Anders Jørgensen blev valgt uden modkandidater.
8. Eventuelt.
Jesper Knudsen orienterede om bestyrelsens overvejelser om en ny sportslig struktur, som
bestyrelsen vil bruge det næste årstid på at drøfte. Frem mod beslutning på næste års
generalforsamling. Ideen er, at udskille det sportslige fra det organisatoriske, så bestyrelsen vil
have fokus på afdelingens organisatoriske, økonomiske, og personalemæssige del og der vil være et
udvalg, som skal tage sig af det sportslige. Formålet er at få dedikeret ressourcer til begge opgaver,
hvor det i dag er en sammenblanding i bestyrelsen.
Som led i dette vil vi fremover have en fast træner for de første årgange i klubben. Så denne træner
kan få organiseret årgangen og fundet trænere til dem. Det er et forsøg på at hjælpe nye trænere,
som ikke har prøvet det før.
Begge emner blev mødt med ros fra generalforsamlingen. Men der blev også rejst et
opmærksomhedspunkt ift., hvordan vi støtter op om de eksisterende årgange, som får stor tilgang
af spillere.
Claus Eriksen gjorde opmærksom på, at nettene på kunstgræsbanen trænger til at blive skiftet.
Jesper orienterede om, at han har bedt Bramdrupdam Sports- og mødecenter om at få det gjort.
Samtidig bad Jesper trænerne om at huske at rydde op efter sig, så målene køres ud til siden efter
træning.
Thomas Sørensen spurgte til om vi kan presse timeprisen på kunstgræsbanen, da det er en høj pris
vi betaler. John Leonhard anførte, at set over et år er det en favorabel ordning, i og med vi kan
bruge banen gratis i sommerhalvåret.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

Formanden takkede dirigenten for kyndig ledelse af generalforsamlingen og der var applaus til
dirigenten.

Peer M. Rexen
Formand
BGIF Fodbold
8. marts 2019

