
 

 

Ref. af Generalforsamling d. 27. februar 2018 
 

kl. 20.00 -  i klubhuset 
 

Fremmøde: 10  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Aflæggelse af beretning  

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 

4. Behandling af forslag  

5. Valg af bestyrelse jvf. vedtægterne 

6. Valg af 2 suppleanter, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 

7. Eventuelt 

Ad. 1 Niels Hansen valgt som dirigent. 

Niels konstaterede, at generalforsamlingen er lovlig i henhold til klubbens vedtægter. 

 

Ad. 2 Helle aflagde beretning for året. 

Beretning (bilag A) 

Spørgsmål: ingen 

Beretning godkendt 

 

 

Ad. 3 Lone udleverede det godkendte regnskab og gennemgik herefter regnskabet. 

Bilag (B) 

Spørgsmål omk. Elite Gaming, som er overskudsdeling fra spilleautomater. DD vides ikke om klubben i 

lighed med 2016, får tildelt et beløb. 

Regnskabet godkendt 

 

 

Ad. 4 Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 

 

 

Ad. 5 På valg er: 

Helle Marie Lassen, Jakob Møller, Lone Jacobsen – Alle villig til genvalg 

Flemming Rose genopstiller ikke. Bestyrelsen foreslår Tobias Holm 

Helle, Jakob og Lone genvalgt, Tobias valgt ind i bestyrelsen. 

 

 

Ad 6 2017 

Jette Bruus genvalgt til 1. suppleant og Niels Hansen genvalgt som 2. suppleant. 

Valg af 2 revisorer: 

Lisbet Markvardsen og Susanne Ginge genvalgt 

Valg af revisorsuppleant: 

Lisa P. Hansen genvalgt 

 

Ad 7 • Stor tak til Flemming, for din indsats i klubben. 

• Velkommen til Tobias i bestyrelsen 

• Frank: opfordrer bestyrelsen til at finde en løsning på dommerproblemet i 2018.  

Udfordringen er, at ungdomskampe ofte ligger samtidig med at U19 holdene er i aktion og de 

fleste ungdomsdommere kommer fra U19.  

Det vil løse problematikken hvis flere nye vil være aktiv som dommer.  

Hvis man har interesse for at være en del af dette team, skal man tage kontakt til formanden. 

Klubben afholder dommerkursus i løbet af foråret. 

Der skal arbejdes på at finde en form for belønningssystem, så det bliver attraktivt at være aktiv 

som dommer i klubben. 

Forslag om at lave et klippekort på f.eks. 10 klip, som herefter udløser en attraktiv gave. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og afsluttede herefter generalforsamlingen. 

  

 

 

Ref. godkendt af    Niels Hansen 

                                 Dirigent 


