
Referat	  fra	  General	  forsamling	  i	  Glostrup	  Fodbold	  Klub	  den	  09-‐03-‐2016	  

19	  fremmødte.	  

1.	  Valg	  af	  dirigent.	  Poul	  Munk	  valgt,	  han	  fortæller:	  

Dagsorden	  var	  ikke	  med	  i	  indkaldelsen,	  hvorfor	  vedtægterne	  træder	  i	  kraft.	  Behandling	  af	  indkomne	  forslag	  skulle	  
have	  været	  fremsendt	  sammen	  med	  indkaldelsen,	  men	  det	  accepteres	  fra	  salen	  at	  der	  er	  et	  punkt	  med	  alligevel.	  

	  2.	  Valg	  af	  2	  stemmetællere.	  Vælges	  såfremt	  det	  bliver	  aktuelt.	  

3.	  Aflæggelse	  af	  Formandens	  beretning.	  I	  beretningen	  oplyser	  Nikolaj	  blandt	  andet	  at	  der	  arbejdes	  på	  at	  få	  en	  

yderligere	  kunstbane.	  Der	  gav	  anledning	  til	  et	  spørgsmål,	  om	  hvor	  den	  skal	  ligge.	  Svar	  er	  ved	  stadion.	  Ingen	  

yderligere	  spørgsmål,	  og	  beretningen	  er	  taget	  til	  efterretning.	  

4.	  Regnskab	  og	  budget.	  Ingen	  spørgsmål	  til	  regnskabet	  og	  budgettet,	  det	  er	  taget	  til	  efterretning.	  

5.	  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.	  Det	  kommer	  med	  som	  punkt	  til	  næste	  

General	  forsamling,	  som	  en	  vedtægtsændring.	  Mening	  medlem	  Henrik	  Kahr	  får	  titlen	  Sportschef.	  Antallet	  af	  

menige	  medlemmer	  er	  fortsat	  4,	  så	  antal	  medlemmer	  i	  bestyrelsen	  udvides	  derfor	  med	  1.	  

6.	  Fastsættelse	  af	  kontingent.	  

• Ingen	  ændringer	  i	  kontingentsatsen	  

7.	  Valg	  af	  Formand	  for	  2	  år	  i	  lige	  årstal.	  

• Nikolaj	  genopstiller.	  Genvalgt.	  

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.	  

• Per	  genopstiller.	  Genvalgt.	  

11.	  Valg	  af	  Sportschef	  for	  1	  år	  (Sportschef	  er	  ikke	  for	  1	  år,	  men	  det	  er	  Henrik	  qua	  han	  er	  mening	  medlem).	  

• Henrik	  Kahr	  opstiller.	  Valgt/genvalgt.	  

12.	  Valg	  af	  4	  Menige	  medlemmer	  for	  1	  år.	  

• Henrik	  Madsen	  genopstiller.	  
• Rasmus	  Friche	  genopstiller.	  
• Chalotte	  Hørup	  genopstiller.	  
• IB	  Frølich	  genopstiller.	  
• Kim	  Mittelstrass	  stiller	  op	  som	  modkandidat	  til	  IB	  Frølich.	  Den	  øvrige	  bestyrelse	  vælger	  at	  pege	  på	  Kim.	  Dette	  

afgøres	  ved	  afstemning.	  Ib	  har	  trukket	  sig	  og	  alle	  er	  valgt	  uden	  afstemning.	  

13.	  Valg	  af	  Revisorer	  for	  1	  år.	  



• Bent	  Jensen	  genopstiller.	  Valgt.	  

14.	  Valg	  af	  Revisorsuppleant	  for	  1	  år.	  

• Jørgen	  Nielsen	  genopstiller.	  Valgt.	  

15.	  Eventuelt.	  

• Rasmus	  Friche	  fortæller	  at	  bestyrelsen	  vil	  slå	  et	  slag	  for	  at	  bestyrelsen	  også	  er	  repræsenteret	  af	  de	  yngste	  

årgange.	  Nuværende	  medlemmer	  har	  børn	  på	  de	  mellemste/ældre	  årgange.	  

• Bent	  takker	  for	  samarbejdet.	  

• Inger	  lykønsker	  for	  et	  flot	  resultat,	  og	  takker	  for	  samarbejdet	  med	  Hovedbestyrelsen.	  

• Niels	  spørger	  om	  kontrakten	  med	  Banko	  sammenslutningen.	  Nikolaj	  svarer	  at	  der	  er	  blevet	  oprettet	  en	  ny	  

forening	  som	  har	  til	  formål	  at	  afholde	  onsdagsbanko.	  Den	  forening	  har	  blandt	  andet	  til	  formål	  at	  støtte	  

fodbolden.	  Den	  kører	  selvstændigt	  med	  egne	  vedtægter,	  og	  er	  ikke	  en	  del	  af	  fodboldklubben.	  


