Referat fra Generelforsamling 2016
Onsdag d 22.02.17 kl 19:00
Der var mødt 12 medlemmer op ud over bestyrelsen ( 5 )
Formandens beretning og plan for kommende år vil blive vedlagt som bilag.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
Niels Dansbo
2. Valg af protokolfører.
Steffen Pedersen
3. Bestyrelsens beretning.
Formand Rebekka Laurberg fremlagde beretningen. Sponsor udvalget har ikke eksisteret i 2016 pga.
manglende frivilige. Ungdomsafdelingen, har haft et fornuftigt år undtagen U17, som er rykket op og
blevet senior pga manglende spillere til at stille deres eget hold. Senior afdelingen har kørt godt, hvor
Serie 2 har afsluttet sæsonen over nedryknings stregen og målet er at blive oppe endnu et år. Damerne
rykkede op og de ældre som ligger i toppen i de fleste rækker.
Michael Jackobsen spurgte hvad arrangementer vi havde holdt for, at få de unge interesseret i KIF
fodbold og hvad vi havde i planer om for at fortsat at få dem klubben. Bestyrelsen svarede at der var
afholdt Fodboldskole, ungdoms opstart og afslutning samt DBU’s arrangement - Ud af pomfritten.
Planerne for i år er sommerstævne, pigeraketten, fodboldskole og fælles ungdoms afslutning for hele
afdelingen.
4. Plan for kommende år.
Rebekka Laurberg fremlagde planen for kommende år.
Bestyrelsen har fokus på, at få startet et samarbejde med Ubberud for at få flere frivillige omkring
ungdomsafdelingen, da det har været en mangel de sidste par år. Der bliver etableret et ungdomsudvalg
bestående af forældre fra både Korup og Ubberud. De skal hjælpe medlemmerne af bestyrelsen fra både
Ubberud og Korup. Dette vil som sagt blive lagt op til afstemning blandt medlemmer ved en
ekstraordinær generalforsamling.
Det nye økonomi system skal helt på plads så det kan fungere sammen med DBU’s system til kontigent
styring.
Udarbejdet en handlingsplan, så poster i bestyrelsen er nemmere at overtage for nye medlemmer samt
et årshjul, som kan bruges af medlemmer, trænere og bestyrelsen.
Michael Jackobsen spurgte om dette omhandlede hele ungdomsafdelingen ,hvortil bestyrelsen svarede ja.
Henrik Breinholdt spurgte hvornår det ville være fra hvortil bestyrel,sen svarede sommeren 17.
5. Forelæggelse af regnskab.
Fremlagt af Emilie Agerbeck. Hun berettede om et mindre underskud grundet et tilskud, der var kommet
ind for sent.

6. Budget for det kommende år.
Budgettet for 2017 minder meget om Regnskabet for 2016 med få ændringer. Der skal ikke bruges
penge på krit maling, da der blev købt et mindre lager ind pga et godt tilbud.
Niels Dansbo melder om kontigent stigning fra hovedbestyrelsen grundet vedligehold af Parkour bane,
multibane og skaterbane.

7. Indkomne forslag.
Fra Junioroldboys - Ændring af kontigenter for Oldboys/Junior Oldboys:
Bliver besluttet af bestyrelsen på et møde og ikke på generalforsamlingen.

8. Valg af bestyrelse.
Følgende medlemmer var på valg: Formand Rebekka Laurberg og Senior Formand Steffen Pedersen
En enkelt udtrædelse af bestyrelsen var Steffen Pedersen
Der meldte sig to nye medlemmer til, Dennis Knudsen og Kristian Bou Jørgensen så det var jo positivt.
Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer:
Formand, Rebekka Klaris
Kasserer, Emilie Agerbeck
Bestyrelses medlem, Jesper Haugen
Bestyrelses medlem, Kent Madsen
Bestyrelses medlem, Dennis Knudsen
Bestyrelses medlem, Kristian Bou Jørgensen

9. Valg af revisor/revisorsuppleant.
Begge revisorer var villig til genvalg og da der manglede en revisor suppleant meldte Henrik Breinholdt
sig til posten.
Revisor og suppleant består nu af:
Revisor, Jens Møller
Revisor, Grete Jensen
Revisorsuppleant, Henrik Breinholdt

10. Eventuelt.

Jens Møller ytrede fra baneudvalget, at rækværk skal skiftes på bane 2. Hvilket af bestyrelsen var
blevet diskuteret allerede i sommeren 2016, men var blevet sat til side da der var andre opgaver
der skulle løses, men bliver taget op snarest muligt.
Michael Jackobsen ønskede bredere samarbejde til indendørs stævnet, bla med hjælp af frivillige
og andre opgaver, som bestyrelsen gerne ville være med til.

Mødet varet 1 time og 20 min.
Steffen Pedersen
Protokolfører

