
Referat fra Generalforsamling i Glostrup Fodbold Klub den 07-03-2017 

Ud over bestyrelsen er der 5 fremmødte. 

Valg af dirigent. 

x Valget er faldet på Per Sørensen 

Valg af 2 stemmetællere. 

x Findes hvis det bliver relevant. 

Aflæggelse af Formandens beretning. 

x Beretningen er taget til efterretning. 

Regnskab og budget. 

x Regnskab og budget er taget til efterretning. 

Behandling af indkomne forslag. 

Bestyrelsen ønsker at oprette en Sportschef stilling, hvor personen har en naturlig plads i bestyrelsen. 

Bestyrelsen udpeger hvem som er Sportschef blandt bestyrelsen (forslag/beslutning fra Generalforsamlingen i 

2016). Stillingen vil være på valg for 2 år i ulige år. 

x Enstemmigt vedtaget. 

§6 stk. 4. Foreningen opkræver et indmeldelsesgebyr på kr. 100,- ved indmeldelse i Glostrup Fodbold Klub. 

Beløbet opkræves sammen med første kontingent betaling. Dette ønskes fra bestyrelsens side at udgå fra 

vedtægterne, da det er administrativt ”tungt” og i forvejen nærmest ikke praktiseres. 

x Enstemmigt vedtaget. 

Fastsættelse af kontingent. 

x Ingen ændringer i kontingentsatsen 

Valg af Formand for 2 år i lige årstal. 

x - 

Valg af Næstformand for 2 år i ulige årstal. 

x Brian Pelby genopstiller ikke 

x På valg er Mick Pelby. 

Valg af Kasserer for 2 år i ulige årstal. 

Rasmus Kirkeby genopstiller. 

Valg af Sekretær for 2 år i lige årstal. 

Valg/fastsættelse af Menige medlemmer for 1 år. 



Henrik Kahr genopstiller og får titlen som Sportschef. 

Henrik Madsen genopstiller. 

Kim Mittelstrass genopstiller. 

Rasmus Friche og Chalotte Bruun genopstiller ikke. 

Valg af Revisorer for 1 år. 

Punkt udgår da regnskab revideres af autoriseret revisor. 

Valg af Revisorsuppleant for 1 år. 

Punkt udgår da regnskab revideres af autoriseret revisor. 

Eventuelt 

x Nikolaj beretter at bestyrelsen vil ændre klublogoet, og præsenterer det her, dels for at vise det frem, 

men også for at holdningen til det nye logo. En af baggrundene for at skift skyldes at nuværende logo 

repræsenterer 3 byer, hvor de alle ikke længere har relevans for klubben i dag. Der er indtegnet 3 

stjerner i det nye logo. De repræsenterer de oprindelige Glostrup klubber. 

x Morten Rosenkrantz roser bestyrelsen for deres indsats i den forgange år. 

x Det lave fremmøde nævnes med ærgrelse, og der drøftes lidt løsningsforslag, så vi kan blive flere næste 

gang. 

x Der er netop indkøbt ny projektor til klubhuset på Stadionsvej. 


