GIF Håndbold Generalforsamling d. 28. marts 2012

Deltagere: Bjarne M, Laila J, Brian S, Preben V, Lotte B, Allan F, Mette M, Anette F, Karin B
1.

Valg af dirigent
Preben Vand valgt.
Han kunne straks konstatere, at det sikket blev nødvendigt med en ekstraordinær
generalforsamling for at få valgt en næstformand

2. Bestyrelsens beretning
Allan fremlagde bestyrelsens beretning og satte fokus på forventningsafstemningen mellem
bestyrelse og spillere/forældre.
Han understregede at kontingentet ikke dækker udgifterne, der er knyttet til at drive
foreningen. Det er derfor nødvendigt, at vi skaffer midler på andre måder. Spiller- og
forældrenetværket er essentielt i denne sammenhæng.
Han omtalte de mange gode ting, der er sket hen over året:
Det nye klublokale
Samarbejdet ifm. fælleshold bliver til stadighed bedre
Regnskabet ser fornuftigt ud
Flere nye, unge spillere
Gode arrangementer som CL League Kval og Kræmmermarked
Arv, der gør os i stand til at give kontingenttilskud til børn af enlige forældre
Desuden har langt de fleste hold levet op til forventningerne/ eller overgået disse.
En bestyrelse på 4 kan ikke løfte alle de opgaver, der er i en forening. Vi er dybt afhængige
af, at nogle vil løfte delopgaver. Der mangler pt. arbejdshænder til
- Seniorudvalget
- Ungdomsudvalget
- Beach Handball-udvalget
- Sponsorudvalget
- Turnerings- og hjemmestævneudvalget
- Materialeansvarlig
Allan rettede en stor tak til Irene for det enorme arbejde, hun har løftet for foreningen.
Han rettede desuden en tak til udvalgsmedlemmer, revisorer, trænere m.fl., der løfter
opgaver for foreningen.
Efter en god debat blev beretningen godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab
Mette gennemgik grundigt og meget kvalificeret årets regnskab. Der var stor tilfredshed
med, at vi kom ud af året med overskud. Revisorerne roste kassereren meget.
Det blev herefter godkendt
4. Fastsættelse af kontingent

Det blev besluttet at køre videre med de samme takster igen i næste sæson.
Kreditten strammes op, så der pålægges strafgebyrer ved for sen indbetaling.
Det blev også besluttet at lægge en udgift på kontingenter opkrævet via brev i et omfang, der
svarer til de reelle udgifter herved.
5. Forelæggelse af budget
Tallene blev gennemgået og budgettet vedtaget.
Det blev oplyst at Forårsmessen ikke indgår i budgettet. Vi venter positivt afkast af
indsatsen her, hvor vi skal lægge 70 mandetimer ind i afviklingen.
6. Indkomne forslag
Der var ikke kommet forslag
7. Valg til bestyrelsen
Allan og Mette genvalgt
Vi mangler en næstformand – foreløbig for et år.
Alle opfordres til at overveje, hvem der kan have lyst og evne til at løfte jobbet.
Når vi i fællesskab har fundet en kandidat indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
8. Valg af revisorer
Laila og Carl-Eric fortsætter som revisorer, og Birthe S som revisorsuppleant.
9. Eventuelt
Bjarne M meldte sig som materialeansvarlig. STOR TAK til ham. Han vil løfte opgaven i
forbindelse med, at han løfter sin trænergerning.
DHF tilbyder et Foreningslederkursus á 6 timers varighed. Det lyder spændende, så det vil
vi tage imod
Fordeling af arbejdsopgaver til forårsmessen d. 21 – 22. april rundsendes i netværket.
Tak for indsatsen til Ørkenens Sønner og Djurslands Bank
Vi mangler mange hænder til afvikling af Strandhåndbold 9.6
Med tak til de fremmødte og dirigenten endte en yderst konstruktiv aften.
Referent: Karin Bønnerup

