
 

GENERALFORSAMLING I FODBOLDAFDELINGEN 
VIRTUELT TEAMS MØDE ONSDAG D. 10. Marts 2020 kl. 19.00 

DAGSORDEN & REFERAT 
 

Punkt 
nr. 

Punkt Referat 

1 Valg af dirigent Kaj Belling er valgt som dirigent.  
Annonce vedr. Generalforsamlingen indrykket i Midtsjællands avis d. 17/2 
+ 3/3 samt klubbens hjemmeside. 
De 14 dages varsel er overholdt.  
Dagsorden overholder minimums krav. 

2 Valg af 2 
stemmetællere. 

Thomas Gundorf samt Tino Rugaard blev valgt – Der var 17 personer til 
stede heraf 16 stemmeberettigede. 

3 Formandens 
beretning v/ 
formand Jakob 
Hammerum 

Se bilag A. 
- Intet er som det plejer at være. 
- 2020 har været hårdt pga. de mange restriktioner. 
- Mange aflysninger af arrangementer 
- 2021 er endelig kommet i gang – og det ser lyst ud. 
- Positive tendenser og gang i forretningen. 
- Kæmpe arbejde af trænerne - Stor ros 
- Vigtigt med frivillige hænder – vi er startet med ”Min Forening” for at      
gøre det nemmere at finde frivillige til forskellige opgaver i klubben 
- Økonomisk er vi godt rustet 
- Vi skal skaffe flere sponsorer 
- Jeg glæder mig til fremtiden 
 
Formandens beretning er enstemmigt vedtaget med 16 stemmer. 

4 Kassereren 
fremlægger det 
reviderede 
driftsregnskab 
og status for 
2020. 

Spørgsmål til budgettet: 
- Christian Gadegaard – Har vi en idé om hvorfor hallejen er en del højere 
end sidste år? Svar: Lejen er på niveau med 2018. I 2019 var den mindre, 
derfor var der budgetteret mindre. 
 
Regnskabet er enstemmigt godkendt med 16 stemmer. 

5 Kassereren 
fremlægger 
budget for 2021 

Christian – Hvorfor har man sat trænergodtgørelser 50.000 kr. højere end 
2020 ? Svar: Trænersatsning på sen-ungdom og senior, der gør at man har 
hævet udgiften. 
 
Ingen yderligere kommentarer. 

6 Behandling af 
indkomne 
forslag 

Ingen indkomne forslag. 

 
 

7 

Valg til 
bestyrelsen  

Valg til bestyrelsen: 
 
a) Valg af Næstformand (2 år) 
- Jacob Jørgensen (ønsker genvalg) 
 
Jacob Jørgensen er enstemmigt valgt som formand. 
 
 
 
 



b) Valg af Kasserer (2 år) 
- Helle Schmidt Bruhn Hansen (ønsker ikke genvalg) 
- Bestyrelsen foreslår Henrik Baadsager Petersen 
 
Henrik Baadsager Petersen er enstemmigt valgt som Kasserer. 
 
c) Valg af bestyrelsesmedlem (1 år) 
- Ulrik Enevoldsen (villig til genvalg) 
 
Ulrik Enevoldsen er enstemmigt valgt til bestyrelsen. 
 
d) Valg af bestyrelsesmedlem (1 år) 
- Jens Brøchner Jensen (villig til genvalg) 
 
Jens Brøchner Jensen er enstemmigt valgt til bestyrelsen. 
 

8 Valg af 
suppleanter til 
bestyrelsen (1 
år) 

- Morten Kristensen (villig til genvalg)  
Morten Kristensen er enstemmigt valgt 
 
 

9 Valg af revisorer 
(1 år) samt 
revisorsuppleant 
(1 år) 

- Svend Erik Bodi (villig til genvalg) 
Svend Erik Bodi er enstemmigt valgt 
 
- Lars Bomholt (villig til genvalg) 
Lars Bomholt er enstemmigt valgt 
 
- Lars Kofoed (suppleant) (villig til genvalg) 
Lars Koefoed er enstemmig valgt 

10 Eventuelt. Jakob: Tusind tak til Helle for indsatsen igennem de sidste 6,5 år. Du sprang 
til da klubben havde allermest brug for det. TAK for det Helle. 
 
Jens: Skal vi nævne lidt omkring de planer vi har for det kommende år? 
 
Jakob: Vi arbejder benhårdt på at køre en E-sport afdeling ind under 
hovedafdelingen, men drevet af Fodbold. Det bliver til at starte med 
primært FIFA. 
Derudover arbejdes der hårdt for at starte et ekstra pigehold op. Samt 
samarbejde med de omkringliggende klubber for at fastholde pigerne.  
Flere andre udvalg som skal hjælpe bestyrelsen. 
Vi glæder os til at se en fodboldkamp på vores eget stadion. 

 
 
Referent   Formand  Dirigent 
 
Majbritt Lindberg  Jakob Hammerum Kaj Belling 


