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Referat af generalforsamling 
 

afholdt torsdag den 25. februar 2010. 
 
Til stede var: 13 stemmeberettigede medlemmer. 
 
1) Stefan blev valgt som dirigent. Michael bød velkommen. 
 
2)  Michael takkede Henning for hans store arbejde som formand i klubben i mange år. Du har været vedholdene og 

utrættelig i dit arbejde. Du gjorde hvad du fandt bedst for klubben, ved at trække dig som formand p.g.a. en uheldig 
udvikling i klubben. Jeg beklager på egne og bestyrelsens vegne at det blev så personligt. 

 Vi har alle samme interesse, at spille og hygge os sportsligt og holde os i god form. 
Jan har styret ungdomsafdelingen med stor tilfredsstillelse. Vi deltog med 4 ungdomshold i turneringer i år. 
Seniorholdet er stoppet. De ældste hold har lånt mange spillere af hinanden for at hæve niveauet og tiltrække nye 
spillere. Resultaterne i Oldboys, veteran og super veteran er ganske tilfredsstillende. Jan Otto og Lars står for 
ølkassen, tak for deres arbejde som ikke altid er taknemmeligt. Der var ikke nok tilmeldte til den årlige fest. Der 
blev lavet en mindre fest. Monchef er tilbage, velkommen. Det viser at klubben kan rumme åbenhed. 

 Henning takkede for de pæne ord.  
  
3) Victor fremlagde det reviderede regnskab, samt budgettet for 2010, og gennemgik begge dele. Indtægterne burde ha’ 

været højere, men senior havde ikke indbetalt deres kontingent. Årsresultatet for tilskud er i hus. Der er for en gangs 
skyld budgetteret med et overskud i 2010. Vi har rigeligt af midler til det forestående jubilæum. 
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4) Bestyrelsens og Henning’s forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået og 
 debatteret. De på mødet vedtagne vedtægter bliver vedlagt eller udsendt senere. 
  
5) Michael blev genvalgt som formand. 
 Jan blev genvalgt som ungdomsformand. 
 Henrik blev valgt som 1. bestyrelsesmedlem. 
 
6) Lars blev genvalgt som 1. suppleant. 
 Poul blev valgt som 2.supleant. 
 
7) Jørgen blev valgt som revisor. 
 Stefan blev valgt som revisorsuppleant. 
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Svend. 


