
Referat	  fra	  GFK	  Generalforsamling	  den	  10.	  marts	  2015	  

	  

Der	  tælles	  22	  fremmødte.	  

1. Valg	  af	  dirigent.	  

Valget	  falder	  på	  Poul	  Munk.	  

2. Valg	  af	  2	  stemmetællere	  

Poul	  Munk	  og	  Bent	  Jensen	  tæller	  stemmer	  såfremt	  dette	  bliver	  relevant.	  

3. Aflæggelse	  af	  Formandens	  beretning.	  

Nikolaj	  Wulff	  aflægger	  beretningen	  som	  giver	  anledning	  til	  nogle	  få	  kommentarer	  fra	  salen	  

• GIC	  Formand	  Inger	  roser	  bestyrelsen	  for	  sin	  indsats.	  
• Hele	  Wagner	  spørger	  om	  fodboldklubben	  er	  ude	  af	  Banko	  afdelingen,	  hvilket	  der	  svares	  ja	  til.	  Et	  

følge	  spørgsmål	  er	  omkring	  den	  nye/nuværende	  Banko	  afdeling	  og	  dennes	  støttefunktion	  til	  
fodboldklubben.	  Svaret	  er	  at	  fodboldklubben	  kan	  søge	  støtte	  såfremt	  Banko	  afdelingen	  har	  
overskud.	  

• Helge	  spørger	  også	  om	  hvilken	  klub	  som	  har	  ansvaret	  for	  Futsal	  når	  BGA	  opløsningen	  finder	  sted.	  
Dette	  er	  op	  til	  holdet	  selv	  at	  vælge	  klub	  (GFK	  eller	  AIF).	  

• IB	  Frölich	  foreslår	  fællestræning	  mellem	  yndling	  spillere	  og	  1.	  senior.	  Forslag	  noteres.	  

Beretningen	  er	  taget	  til	  efterretning.	  

Hele	  beretningen	  kan	  rekvireres	  hos	  Formanden	  såfremt	  det	  skulle	  være	  relevant	  for	  interessenter.	  

4. Regnskab	  og	  budget	  
• Regnskab	  gennemgås	  af	  Kasserer	  Palle	  Leth.	  Da	  Palle	  stopper	  som	  Kasserer	  afsluttes	  

gennemgangen	  med	  han	  takker	  for	  sin	  tid	  i	  klubben.	  Den	  øvrige	  bestyrelse	  samt	  Revisor	  Anne	  
Tinghus	  takker	  retur.	  

• Budget	  for	  kommende	  år	  fremvises.	  Her	  til	  spørger	  Kristian	  Arnøje	  til	  hvorfor	  kontingent	  
indtægterne	  forventes	  at	  stige.	  Dette	  besvares	  med	  en	  forventet	  medlemsstigning,	  ikke	  en	  
kontingentstigning.	  

Regnskabet	  kan	  rekvireres	  hos	  ny	  Kasserer	  såfremt	  det	  skulle	  være	  relevant	  for	  interessenter.	  

Regnskab	  er	  taget	  til	  efterretning.	  

5. Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  

Ingen	  forslag	  modtaget.	  

6. Fastsættelse	  af	  kontingent	  



Ingen	  ændringer	  i	  kontingentsatsen.	  

7. Valg	  af	  Formand	  for	  2	  år	  i	  lige	  årstal	  
8. Valg	  af	  Næstformand	  for	  2	  år	  i	  ulige	  årstal	  
9. Valg	  af	  Kasserer	  for	  2	  år	  i	  ulige	  årstal	  
10. Valg	  af	  Sekretær	  for	  2	  år	  i	  lige	  årstal	  

Nuværende	  Kasserer	  Palle	  Leth	  stiller	  ikke	  op	  til	  genvalg,	  og	  samtidig	  ønsker	  Sekretær	  Helle	  Christiansen	  
ikke	  at	  forsætte	  sit	  virke	  i	  bestyrelsen.	  

• Som	  ny	  Kasserer	  vælges	  Rasmus	  Kirkeby.	  
• Som	  ny	  Sekretær	  vælges	  nuværende	  Næstformand	  Per	  Jørgensen,	  og	  nuværende	  Menigt	  medlem	  

Brian	  Pelby	  vælges	  som	  ny	  Næstformand.	  
• Da	  Sekretær	  er	  på	  valg	  i	  lige	  årstal,	  er	  det	  derfor	  kun	  gældende	  for	  1	  år.	  

Som	  sidste	  år	  vælger	  bestyrelsen	  at	  stille	  op	  som	  et	  hold	  og	  ingen	  afstemning	  foretages.	  Dette	  godkendes	  
af	  salen.	  

11. Fastsættelse	  af	  antal	  menige	  bestyrelsesmedlemmer	  
• Bestyrelsen	  ønsker	  at	  udvide	  fra	  3	  til	  4.	  Dette	  ønske	  accepteres.	  
• De	  4	  medlemmer	  er:	  Rasmus	  Friche,	  Henrik	  Kahr,	  Ib	  Frölich	  og	  Henrik	  Madsen,	  sidstnævnte	  

er	  ikke	  til	  stede.	  
12. Valg	  af	  Revisorer	  for	  1	  år	  

Mogens	  Andersen	  fortsætter.	  Anne	  Tinghus	  ønsker	  at	  stoppe.	  Ny	  Revisor	  bliver	  Bent	  Jensen.	  

13. Valg	  af	  Revisorsuppleant	  for	  1	  år	  

Denne	  rolle	  er	  p.t.	  ledig.	  Jørgen	  Nielsen	  vælges.	  

14. Eventuelt	  
• Palle	  Leth	  spørger	  om	  BGA	  skal	  nævnes.	  Bent	  Jensen	  svarer	  at	  det	  er	  klaret	  via	  BGA	  bestyrelsen.	  
• Nikolaj	  takker	  slutter	  af	  med	  at	  takke	  afgående	  bestyrelsesmedlemmer	  Palle	  Leth	  og	  Helle	  

Christiansen	  for	  deres	  indsats.	  

	  


