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Erritsø GIF Rugby afdeling
Mødet
Dato:

03-03-16

Tidspunkt:

19:00 - 21:00

Titel:

Generalforsamling

Sted:

Krogsagervej 46a, 7000 Fredericia

Gruppe:

Bestyrelsen
Allan Pertti Frandsen

Deltager:

Helle Ullerup
Henrik Nørman Christensen
Jan Nielsen
Kurt Due Petersen
Niels Hejslet

Med på årsplan:

Ja

Afholdt:

Ja

Arkiveret:

Ja

Dagsorden
Generalforsamling 2016

1) Valg af dirigent
2) Godkendelse af dagsorden.
3) Formandens beretning
Årets skulderklap:
4) Regnskab- herunder fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg
a) valg af formand - Kurt Due Petersen modtager genvalg
b) valg af bestyrelsesmedlem - Helle Ullerup modtager genvalg
c) valg af bestyrelsesmedlem - plads vakant
d) valg af bestyrelsesmedlem - Niels Hejslet modtager genvalg
e) valg af bestyrelsessuppleant - Henrik Christensen modtager genvalg
f) valg af 1. Bilagskontrollant - Thomas Møller modtager genvalg
7) Valg til udvalg
a) Sponsorudvalg:
b) Presseudvalg:
c) Klubhusudvalg:
d) Tourudvalg:
8) Evt.

Vedhæftede ler:
Ingen ler

Referatet
Generalforsamling 2016
Velkomst ved Kurt.

1) Valg af dirigent
Steffen Pryds vælges.
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Indkaldelse til generalforsamling er rettidigt indkaldt.
Der gøres opmærksom på stemmeberettigede er de der har betalt kontingent.
Der er 16 stemmeberettigede til stede.
2) Godkendelse af dagsorden.
Ingen kommentarer.
Dagsorden er godkendt
3) Formandens beretning
Bestyrelsen har i 2015 bestået af Jan Nielsen, Niels Hejslet, Henrik Christensen, Kurt Petersen, Helle Ullerup og Poul Lykkegaard - som dog
valgte af træde ud i utide.
Det har været et godt år. Der har været stor tilslutning til diverse arrangementer.
Det er vigtigt at bestyrelsen melder ud i god tid, således at medlemmer får at vide hvilke opgaver der er i fremtiden.
Der har været to store arrangementer i klubben i år, som vi har fået stor ros for udefra.
Der har været sociale arrangementer bla i panorama.
Bubsi er kåret som årets leder.
Vi har været indstillet til Nordeas gør det muligt pris.
Vi bliver bemærket udefra og har i år fået tildelt adskillelige økonomiske midler og er blevet hørt i mange sammenhænge.
Der er i år oplevet fremgang fra 130 -> 136 medlemmer
Projekt omkring ungdom DIFU er sat i værk - Matthæus er valgt som medlem.
Der er sølvmedalje til u12.
Guldmedalje til fælles u14 hold
1000 medlemmer i tness
Nyt koncept på Erritsø fest - husk opbakning.
Årets skulderklap:
Gives i år til Helen
Det komplimenteres at bestyrelsen har valgt at give skulderklap til forældre.

Tak til diverse samarbejdspartnere
4) Regnskab- herunder fastsættelse af kontingent
Vi afslutter 2015 med et overskud på 880 kr.
Vi arbejder på at øge lånet og vil samtidig afdrage mere.
Ligenu holder budgettet på renoveringen af klubhuset. Der er stadig hængepartier, men det forventes at blive indenfor rammerne.
Kommentar; er der kontingent stigning?
Ungdoms medlemmer er øget og old boys er opstartet, hvilket giver øgede indtægter på kontingent.
Kommentar; hvor er der afsat penge til spillertøj?
Det ligger under senior udgifter.
Kommentar; hvorfor er der så stor forskel på senior og ungdom?
Senior er dyrere ift. transport.
Kommentar; kan man lave om i budgettet, således at det bliver tydeligere, hvad der tjenes for klubben?
Det vil være besværligt at dele disse indtægter op, da det ofte bliver givet i sponsorater.
Der kan udarbejdes en liste, som kan hænges op i klubben, der kan synliggøre hvor mange penge der tjenes til klubben.
Det opleves at det kan give større tilslutning til det frivillige arbejde.
Dette vil bestyrelsen gerne imødekomme.
Kommentar; hvordan er det tydeligt, at udgifter og indtægter i baren hænger sammen.
Det vil være svært at give et tydeligt overblik idet udgifterne går til ere ting.
Kommentar; husk at der i år er en kæmpe indtægt fra tidl. Spiller på 12000 kr.
Kommentar; de der kommer langvejs fra, kan de få nedsættelse?
Der er allerede etableret nedsættelse, således at spillere der kommer langvejs fra betaler halvt kontingent.
Kontingent fastholdes for alle.
Bestyrelsen stiller forslag til fastsættelse af kontingent for old boys spiller - årligt kontingent på 400 kr.
Forslaget vedtages med 16 stemmer for.
Regnskab er godkendt.
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5) Indkomne forslag
Ingen.

6) Valg
a) valg af formand - Kurt Due Petersen modtager genvalg. Genvalgt med 16 stemmer.
b) valg af bestyrelsesmedlem - Helle Ullerup modtager genvalg. Genvalgt med 16 stemmer.
c) valg af bestyrelsesmedlem - plads vakant Bestyrelsen foreslår Pertti. Valgt med 16 stemmer.
d) valg af bestyrelsesmedlem - Niels Hejslet modtager genvalg. Genvalgt med 16 stemmer.
e) valg af bestyrelsessuppleant - Henrik Christensen modtager genvalg. Genvalgt med 16 stemmer.
f) valg af 1. Bilagskontrollant - Thomas Møller modtager genvalg. Genvalgt med 16 stemmer.
g) valg af Bilagskontrollant suppleant - Michael Axø modtager genvalg. Genvalgt med 16 stemmer.

7) Valg til udvalg
a) Sponsorudvalg: ingen interesseret.
b) Presseudvalg: Poul Erik vil gerne fortsætte.
c) Klubhusudvalg: Casper vil gerne stille op som barformand - vælges med 16 stemmer. Det er ønskværdig at der er en mere med. Der stilles
forslag om at det bliver en forældre - Bubsi koordinerer dette.
d) Tourudvalg: OB genopstiller - valgt med 16 stemmer.
8) Evt.
Poulsen har modtaget forespørgsel fra DRU på et 7 mands stævne - dette vil klubben gerne støtte op omkring.
Kåre fra Århus har forespurgt om vi vil spille en venskabskamp inden kamp d. 9/4 - det vil klubben gerne bakke op om. Poulsen koordinerer
dette.
Kenneth opfordrer til at bestyrelsen får styr på hvem der har nøgler og hvor der evt. hentes én.
Conny foreslår at én eller ere forældre får en nøgle, således at de kan komme i køkkenet og lave kaffe m.m.
Forældreråd er under konstituering, dette kan afhjælpe nogle af de nuværende problematikker med nøgler.
Poulsen spørger om øgning af leje samt depositum, når klubhuset udlånes. Dette er allerede sket i efteråret 2015. Bestyrelsen vil se på evt
yderligere realistisk stigning i pris.
Bubsi gør opmærksom på, at der fremadrettet vil blive arrangeret klubaftener, hvor ALLE er velkomne. Dette vil blive præciseret nærmere
snarest.
Der skal passes på klubhuset fra nu - ingen beskidte støvler m.m.
Ingen cykler op af den nye beklædning - der søges om cykelstativer.
Taget skal laves - der kommer vand ind og ødelægger renoveringen! Kurt bestiller materialer, Hanne henter og laver det søndag sammen med
Poulsen søndag kl 8.00.
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