Referat af FC Fløng’s general forsamling den 20/3 2018
Tilstede: 11 stemme berettigede medlemmer
Formanden byder velkommen og foreslår Erik Frydendal som dirigent, og han vælges.
EF konstaterer at generalforsamlingen er varslet lovligt.
Formandens beretning ved Lars Andersen: Klubben bestod i 2017 af 67 medlemmer fordelt på 5
hold, desværre blev vi tvunget til at trække det ene, så det blev til 4 hold, et i SBU og 3 i REOS.
Der var god opbagning til vores opstart, til gengæld blev vores forårsrengøring ikke til noget, pga.
manglende opbagning fra medlemmerne.
Turneringen startede fint med nyt tøj, desværre blev der ikke brug for pokalskabet til slut.
Fester er åbenbart det vi er bedst til, for der var stor opbagning til afslutningen, 32 stk.
Klubben oplevede også en disciplinærsag der kom til at koste lidt på bundlinjen, lad og håbe at vi
alle har lært af dette. Om ikke andet blev der udarbejdet et sæt ordensregler.
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt.
Årsregnskab 2017 ved Jimmy Skallerup. Regnskabet underskrevet af bestyrelsen og godkendt af
generalforsamlingen. Ca. 19400 i overskud.
Budget 2018 ved Jimmy Skallerup. Budget og kontingent godkendt af generalforsamlingen.
Der var ingen indkomne forslag.
Hele bestyrelsen genopstiller og alle blev valgt enstemmigt.
Morten Fuhrmann og Boye Jakobsen stiller igen op som suppleanter, og begge blev valgt
enstemmigt.
Revisoren (Per Bjørnlund) genopstiller ligeledes og blev valgt enstemmigt, klubben har ikke en
revisor suppleant.
Der er for tiden ikke behov for yderligere udvalg i klubben.
Vi kan måske søge nogle fonde om penge, men der skal være mindst 100 medlemmer, så måske
vi skal finde nogle flere passive medlemmer.
Snakken gik livligt omkring bordet vedrørende saltning af banen.
Ligeledes var der snak om et indendørsstævne for firmahold. MM bringer det på bane til opstarten,
så ser vi hvad medlemmerne siger.
Til slut takkede dirigenten for en god generalforsamling.
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