Referat af Generalforsamling i GIFhåndbold d. 18.03.13
1. Preben Vand valgt som dirigent
2. I sin beretning efterlyste Allan Jespersen nye mennesker med
nye ideer til bestyrelsen. Specifikt efterlyses en næstformand.
Personen kan selv få lov til at lave sin arbejdsbeskrivelse i
relation til sine interesser og kompetencer.
Det er meget dejligt at Pernille B er gået ind i SU som pigesidens
repræsentant. Tak for indsatsen til diverse udvalg samt til Helle,
Niels Peter og Klaus for deres gode indsats.
Allan beklagede at vi har måttet opgive to indsatsområder, som
ellers drejede sig om håndbold, nemlig Beach Handball og Giffer
Cup. Arbejdsindsats og udbytte stod ikke mål med hinanden.
Der har hen over året været rigtig mange gode oplevelser.
Derbydagen var en kæmpesucces og skal gentages. Den slags
giver god fornemmelse af klubånd.
Turen til Ree Park for de mindste var flot tilrettelagt af Kristina
og Klaus
Allan ønskede Bjarne N hjertelig tillykke med Sølvnålen for sin
store indsats som træner i 50 år.
Klubben står også over for udfordringer.
Der mangles hænder til at løfte en række opgaver af
mindre eller større omfang.
Det går trægt med at få kontingenterne kradset ind fra
”de sidste”.
Fremtiden:
I forhold til ungdomsspillerne er der huller, der skal
lukkes. Vi vil gerne at de unge føler sig værdsatte, og der
arbejde for deres bedste
-

På spindesiden ønskes det, at et holdfællesskab bliver
stablet på benene.

-

Der er håndboldfitness d. 18.4 for alle. Der skal bruges
8-9 hjælpere

Beretningen var afsæt til en god snak.
UU fortalte om deres arbejde med årshjul, hvori der bl.a. indgår
et arrangement d. 8.8 med både spillere og forældre. Dette
afholdes i samarbejde med DGI, der har et velfungerende
koncept til en sådan 6 timers dag.
Der arbejdes også, for at fremme fornemmelsen af sammenhold,
på at lave noget på tværs af alder. Der arbejdes med et
samarbejde mellem ungdoms- og seniortrænere, der også
bringer de unge til fællestræning med seniorerne ind imellem.
Det forventes at ynglinge og juniorer næste år spiller i samme
tøj som overbygningen.
Vigtigheden af at fællesskabet også rækker til, at der findes
fælles sponsorer blev også understreget.
Bjarne takkede for indstillingen til æresnålen. Han blev totalt
overrasket, men også meget glad.
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.
Indtægter
Forårsmessen og Kattegat Cup var nye arbejdsområder i det
forløbne år. Dem har vi været glade for, og vi skal også indgå i
dem i det kommende år.
Af klubbens indtægter kommer 29% fra sponsorer, 26% fra
arrangementer, 24% fra kontingent og 21% fra andet. Der
mangler ved sæsonafslutningen kontingentbetaling på 6000 kr.
Det er primært seniorspillere, der ikke har fået dette bragt i
orden.
Udgifter
Med sine 72.000 kr. er startgebyr langt den største post, Der har
været købt bolde for det dobbelte af, hvad vi plejer, i år.
Annoncer til tydeliggørelse af vores sponsorer er også en pæn
post.

Samlet set er underskuddet fra sidste år halveret, men der er
fortsat en del arbejde med at få økonomi og ønsker/behov til at
hænge sammen
Vi har opsagt en forsikring, da de andre dækker vores behov.
Det er dog i forbindelse med udenlandsbesøg nødvendigt at
orientere kredsen herom, for at være sikker på, at evt.
hjemtransport bliver dækket.
Trods løbende orientering om muligheden er der ikke mange, der
trækker på Connie Binders fond.
Regnskabet blev godkendt, men fik kommentarer med på vejen.
Forsamlingen bakkede op om, at det ikke er rimeligt at vores
kasserer skal rykke for betaling ved de samme så mange gange.
Der blev foreslået forskellige konsekvenser af dette og talt om
manglende respekt over for betalende kammerater og
foreningens frivillige kræfter.
Bestyrelsen vil se på, hvilke af de foreslåede konsekvenser, der
vil blive sat i værk.
4. Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår det nuværende kontingent fastholdt. Der
blev opfordret til at undersøge, om den aftalte udligning mellem
fællesskabets foreninger er sket. I bekræftende fald vil der ske
en lettere regulering.
5. Forelæggelse af budget
Der er sket lidt op og nedjusteringer ud fra regnskabets tal.
Budgettet fik opbakning.
6. Der var ingen indkomne forslag
7. Valg
I ulige år skal der vælges næstformand. Der var ingen
kandidater til posten. Vedtægterne siger ikke noget om,
hvordan der skal køres uden næstformand.
Der var enighed om, at bestyrelsen skal finde overskud til at
være til stede ved ungdomsarrangementet d. 8.8, så forældrene
kan blive orienteret om vore behov for
netværk/hjælpere/opbakning/næstformand.

Det er også et ønske at bestyrelsen kommer til de første
træningsaftener og fortæller om gensidige forventninger, og
hvordan holdene kan byde ind på mindre opgaver.
Disse skal beskrives så omfanget er tydeligt i stil med ”Serie 4
damer pudser alle pokaler, så de fremstår flot på derbydagen”
Der skal opbygges traditioner i stil med: Seniordamerne serverer
til Djurslands Banks generalforsamling/ Herreseniorholdene
stiller bord og stole op til diverse arrangementer. Faste aftaler,
der sikrer, at der ikke hver gang skal startes fra bunden med at
finde hjælpere/ trækkes på de samme.
Karin Bønnerup blev genvalgt som sekretær
8. Valg af 2 revisorer
Laila Johannesen og Carl Eric Pallesen blev genvalgt
Som suppleant genvalgtes Birte Sørensen
9. Eventuelt
Bestyrelsen havde ønsket en bred snak om holdningen til
kontingent og mulighed for at få rabat mm.
Det er vigtigt, at det er den rigtige e-mail trænerne får samlet
ind – altså e-mail på den der skal betale kontingentet. Trænerne
må acceptere at være bussemænd ind imellem.
Det blev også fremført, at der kunne kræves ekstra kontingent
fra de medlemmer, der ikke indgår i at levere ”varme hænder_”
Prebens model med at koble unge med ældre i hjælpesituationen
er rigtig god, så ingen behøver at føle sig usikker.
Måske kan vi være mere tydelige i udmeldinger af udgifter, så
det bliver tydeligt for enhver, at der er behov for rettidig
kontingentbetaling.
Flytning af kampe er en forholdsvis stor post. Vil det være muligt
at have helt styr på disse i de korte perioder, hvor der kan
byttes gratis – lige før sæsonstart og lige efter julepausen.
Bestyrelsen blev bedt om at undersøge om tilskudsordningerne
fra kommunen nu er ændrede, så unge trænere måske kan spille
gratis som tak for hjælpen. Det har hidtil ikke været en
mulighed.
Bestyrelsen blev også bedt om at undersøge om de kommunale
tilskudsordninger ikke kan bringes ajour. Som det er nu koster

det 37 kr. for hvert tilskudsberettiget barn, da hallejen
overstiger tilskud.
Povl Emil Jespersen blev udnævnt som nyt æresmedlem.
Baggrunden herfor er en trænerindsats gennem 35 år.

