
 
 

Generalforsamling 
Dato: 11-03-2019 Sted: FCS 

Mødedeltagere:  Bestyrelse inkl. AKJ, + 8 deltagere 

Referent: HKJ    Dirigent: Klaus Helmin. 

 

 

Emne 
Handling 

 

Ansvarlig/Deadline 

(referat – hvem gør 

hvad) 

1.  Program 1. Valg af dirigent: Helmin 

2. Varsling + dagsorden: Ok og gennemgået 

3. Beretning: Gennemgået af KL.  

4. Kommentarer/Spørgsmål:  

Per N.: Hvad er målsætning/succes kriteriet for Ungdomshold, siden det 

bliver nævnt at året sportsligt har været svært? Sv: Flere hold er enten 

rykket ned, eller været tæt på. Per foreslår at når man begynder som 11-

mands spiller, bør der også være en sportslig målsætning. Amel: Enig med 

Per. Kim L. bakker op; Flere børn ønsker et højt niveau. Thomas V: Der er 

fokus på det ønskede højere niveau, men det vil tage tid.  

Tina: Der mangler opfølgning på aktivering af fodboldpas på de lidt yngre 

årgange. 

5. Regnskab: Gennemgået af Alice og KL.  

Kommentarer/Spørgsmål: Kontingenter for Senior? Sv.: Køres i 

overbygning med RHIF. Amel: Hvor kommer indestående på 243 tkr. fra? 

Sv: Arv fra fond. Kim L: Hvordan beregnes kommunale tilskud? Sv: Det 

afhænger af antal kontingent betalende medlemmer under 25 år. 

Regnskab godkendt. 

6. Budget: Gennemgået af KL.  

Kommentarer/Spørgsmål: Amel: Får vi nye spillesæt. Sv.: Ja, de hold der 

trænger skal have nye. Per: Udgifter til arrangementer; Hvorfor så meget 

mindre? Sv.: Vi vil skære i udgifter til annoncering og præmier på SB CUp, 

og nogle udgifter i 2018 var engangs. Per: Hvad med turneringsudgifter? 

Sv.: Disse beløb er nok fejlposteret, men dækker holdgebyr og bøder for 

 



 
 

afbud. Per: Halleje, hvorfor stadig det samme hvis der kommer kunstbane. 

Sv.: Da vi endnu ikke ved 100 % hvor vi kan spille, har vi fastholdt 

budgettet.  

7. Valg af kasserer: Alice stiller op, og vælges uden modkandidat. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer: AS og KM træder ud. RB og Lise Nielsen 

stiller op og vælges uden modkandidater. HKJ genvælges. 

9. 1. suppleant: RB træder af, Jan Knudsen vælges. 

10. 2. suppleant: Morten Grubbe træder af, Thomas Valentin valgt. 

11. Revisorer: Vagn og Ole genvælges. 

12. Revisor suppleant: KM valgt. 

13. Evt.: KL: Tak til KM og AS. Gert: Hvad er status på Kunstbane? KL: Der er 

dannet en forening bestående af kommunens fodboldklubber undtaget 

Thyholm. Banen er planlagt til en placering på sandbanen, vi ønsker 1½ 

bane. Kommunen og mange sponsorer har støttet op. Det er besluttet at 

banen skal være miljørigtig for at alle tilskud er gældende. Forventning er 

at banen er klar uge 42. Banen indhegnes. Der bookes, og man får en 

pinkode der giver adgang samt tænder lys ved behov.  

14. Generalforsamlingen afsluttes. Tak til dirigenten.  
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