Referat – GFK Generalforsamling den 20/03 – 2014
Til stede fra bestyrelsen: Michael Jensen, Nikolaj Wulff, Palle Leth, Per Jørgensen, Helle Christiansen,
Rasmus Friche og Brian Pelby
Valg af dirigent: Valget faldt på Poul Munk.
Valg af 2 stemmetællere: Valget faldt på Ole og Bent
Aflæggelse af bestyrelsens beretning: Foretaget af Formand Michael. Ingen kommentarer til
beretningen, og det blev taget til efterretning.
Regnskab og budget: Gennemgået af Kasserer Palle i 3 dele.
1. 2013 regnskabet gældende hovedforeningen. Regnskabet blev gennemgået med
synliggørelse af alle poster. Det gav anledning til et enkelt spørgsmål fra salen som lød
på”, hvorfor er der ingen dommeromkostninger i 2012?”. Bestyrelsen kunne ikke svare
konkret på dette, men meldte tilbage at samme synlighed som der er i 2013 regnskabet, var
der ikke i 2012, og dommeromkostninger i 2012 ligger under en samlet omkostningspost.
Regnskabet blev taget til efterretning.
2. 2013 regnskabet gældende klubhuset. Ingen spørgsmål fra salen, og regnskabet blev taget
til efterretning.
3. 2014 budget. Budget gennemgået, men ikke godkendt, da enkelte poster mangler.
Regnskabet blev taget til efterretning.
Behandling af indkomne forslag: 3 indkomne forslag blev forlagt for salen.
Forslag 1, stillet af bestyrelsen: Ændring til foreningens vedtægter § 5, stk. 8.
• Ordlyden ændres fra:
• ”Klubhusledelsen, som udpeges af foreningens bestyrelse, forestår driften af klubhuset på
Østervangsanlægget. Der aflægges hvert år på klubbens ordinære generalforsamling et
selvstændigt årsregnskab for klubhusdriften. Regnskabet gennemgår revision af klubbens
valgte revisorer. Bestyrelsen udlodder hvert år i 1. kvartal 40 % af det forgangne
regnskabsårs overskud til de årgange, der har bemandet klubhuset. Der hensættes 40 % af
overskuddet til forbedringer af klubhuset. De resterende 20 % hensættes som midler, der af
klubbens hold kan søges om tilskud fra. Ansøgning indgives til bestyrelsen. ”
• Til:
• Klubhus driften og ledelsen varetages af bestyrelsen. Der udarbejdes ikke særskilt
driftsregnskab for klubhuset, da dette optages under klubbens normale driftsregnskab.
Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at udlicitere driften af klubhuset til tredje part, mod
indgåelse af kontrakt mellem GFK & tredje part.
•

Forslag 2, stillet af bestyrelsen: Ændring til foreningens vedtægter § 5, stk. 9.
Ordlyden ændres fra:
”Foreningen kan optage lån, kreditter eller træffe aftale om anden finansiering. ”
Til:

Foreningen kan optage lån, kreditter eller træffe aftale om anden finansiering. Dette kan alene ske ved
samlet accept fra alle bestyrelsens medlemmer. Enhver aftale om gældssætning skal underskrives af alle
bestyrelsens medlemmer.
Forslag 3, stillet af bestyrelsen: Tilføjelse til foreningens vedtægter § 6, NY stk. 4.
•

Foreningen opkræver et indmeldingsgebyr på kr. 100,- ved indmeldelse i Glostrup
Fodbold Klub. Beløbet opkræves sammen med første kontingent betaling.

Alle 3 indkomne forslag blev enstemmigt vedtaget.
Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslår en kontingent stigning på kr. 100 kr. årligt pr.
medlem/hold. Det blev enstemmigt vedtaget, og betyder at fra sommeren 2014 ændres
halvårligt kontingent takst fra 375 kr. til 425 kr., fra 550 kr. til 600 kr. og 725 kr. til 775 kr.
Valg af bestyrelse:
•
•
•

Formand Michael Skriver-Jensen er på valg – Stiller sit mandat til rådighed
Sekretæren Per Jørgensen er på valg
Fastsættelse af antal af menige bestyrelsesmedlemmer - 3 menige medlemmer er på valg.
Helle Borup Christiansen, Rasmus Friche og Brian Pelby

Bestyrelsen har valgt at stille som hold på en sådan måde at Næstformand Nikolaj Wulff bliver ny
Formand, Sekretær Per Jørgensen bliver ny Næstformand og Helle Christiansen bliver ny
sekretær. Dette blev godkendt af salen, og ingen afstemning blev derfor vedtaget. Bestyrelsen ser
ud som følger:
•
•
•
•
•
•

Formand Nikolaj Wulff-Hansen
Næstformand Per Nordskov Jørgensen
Kasserer Palle Leth
Sekretær Helle Christiansen
Menigt medlem Rasmus Friche
Menigt medlem Brian Pelby

Bestyrelsen ønsker at bestå af 7 personer, og da ingen fra salen meldte sig som nyt medlem, fik
bestyrelsen en bemyndigelse fra salen at optage en person i løbet af året uden en ny
Generalforsamling er påkrævet.
Valg af 2 revisorer for 1 år:
•
•

Anne Tinghus er på valg. Anne var ikke til stede, men genvalgt med enstemmigt
håndsoprækning.
Mogens Andersen er på valg: Genvalgt med enstemmigt håndsoprækning.

Valg af revisorsuppleant for 1 år: Bent Jensen er på valg. Genvalgt med enstemmigt
håndsoprækning.
Eventuelt:
•
•

Afgået Formand modtog takketale og afskedsgave fra den siddende bestyrelse.
3 personer fra salen roste bestyrelsen for det stykke arbejde de har udført i det forgange år.

