GIF håndbold generalforsamling onsdag den 23. marts 2011

Valg af dirigent
Preben blev valgt som dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt
varslet.

Bestyrelsens beretning
Allan fortsatte med at fremlægge bestyrelsens beretning – med speciel tak til Brian Siig for utallige
timers gratis konsulentbistand og til Klaus Hansen for optimistisk assistance – gaver til begge.
Birthe (kasserer) og Lone (sekretær) træder begge ud af bestyrelsen og fik blomster som tak for
indsatsen.

Forelæggelse af regnskab
Birthe gennemgik årets regnskab, vi har stort set overholdt budgettet, og der var ros fra revisorerne.
Det er lykkedes at rette lidt op på kursen, men der er dog stadig et stykke vej.

Fastlæggelse af kontingent
GIF håndbold kører videre med uændrede satser.
Forelæggelse af budget
Allan gennemgik budgettet for 2011. Det er baseret på de mange gode tiltag – ikke mindst stor
medlemstilgang samt positive ting i gang i sponsorudvalget.

Indkomne forslag
Der er indkommet forslag om etablering af en klublokale i GIC til GIF håndbold. Klaus og Hans Ole vil
gerne gå videre med idéen, hvis klubben har interesse i det. Det aftales at præsentere forslaget ved
ungdomsafslutningen, idet vi gerne vil have lidt hjælp fra forældrene med indretning samt opbakning
til daglig brug af lokalet.

Valg til bestyrelsen
Allan og Irene fortsætter i bestyrelsen. Mette Mikkelsen indtræder i bestyrelsen som kasserer og
afløser for Birthe Sørensen. Mette har tidligere været kasserer i GIF håndbold.
Bønne træder ind i bestyrelsen på sekretærposten som afløser for Lone Degn.
Valg af revisorer
Laila og Carl Eric modtager begge genvalg og forsætter. Birthe Sørensen vælges som revisorsuppleant.
Evt.
Klaus og Poul Erik arbejder p.t. med forskellige spændende tiltag – vi hører mere herom løbende.
Holdfællesskabet ÅHG kører stadig godt, selv om holdet nu skal ud at spille om at blive i rækken. Der
er mange gode unge spillere på vej, som blot mangler en smule rutine, så det er stadig stor optimisme
omkring holdet.

Birthe fik en stor tak og blomster for sin indsats som kasserer, selvom hun ser lidt bekymret ud

Formand Allan berettede om 2010 og meget godt, bestyrelsen fik ros for

Karin Bønnerup overtog posten som sekretær – tillykke og velkommen i bestyrelsen

Lone fik blomster og vin for sin indsats i bestyrelsen

Lotte var glad over, at ungdomsudvalget har fået minihåndbold sat i gang
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Preben Vand var dirigent

