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1. Valg af dirigent og stemmetæller
Bestyrelsen foreslår Martin Grauballe som dirigent. Dette blev vedtaget.
Martin konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Martin foreslår Simon Bau og Jacob Iversen til stemmetæller. Dette blev vedtaget.
2. Formandens beretning
Brian Rasmussen undskylder først at hans beretning er kortere end ventet, grundet it problemer.
Formandens fulde beretning er vedlagt referatet.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
3. Regnskab 2010
Klubbens økonomiansvarlig, Heidi Halberg, gennemgik regnskabet for 2010.
Der blev uddelt en folder med klubens regnskab til alle tilstedeværende. MB's økonomi er meget
positiv og der bliver ikke sparet på noget i flg. kasseren. Regnskabet er vedhæftet referatet.
Der blev spurt ind til reglerne om tilskud fra kommunen. Hvorfor dette tal svinger fra år til år. Heidi
forklarede, at det kom an på medlemsantallet, samt der også er forskel hvor meget tilskud til gives
til spillere der hhv. bor i kommunen og ikke bor i kommunen.
Regnskabet er underskrevet af revisoren og hermed godkendt på generalforsamlingen.

4. Fremlæggelse af budget 2011 samt vedtagelse af kontingentsatser
Heidi kunne desværre ikke fremlægge budgettet på generalforsamlingen, men det oplyser at
budgettet har været fremlagt på bestyrelsesmødet i november. På baggrund af dette accepteres
det på generalforsamlingen, at budgettet det lægges på hjemmesiden inden for rimelig tid.
Kontingentsatserne forslås fortsat uændret. Dette blev vedtaget.
5. Indkomne forslag
Forslag til vedtægtsændringer:
§7,3: Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem
udtræder, indtræder den valgte suppleant indtil førstkommende generalforsamling.
Ændres til:
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder,
indtræder den suppleant der har samme valgtermin, som det udtrådte bestyrelsesmedlem indtil
førstkommende generalforsamling.
Dette begrundes med den store udskiftning og det derfor skal være helt klart hvilken af
suppleanterne, der træder ind i stedet.
Vedtægtsændringen er vedtaget.
6. Valg efter vedtægterne
Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen som følger:
Formand:

Brian Rasmussen

(på valg i 2013)

Økonomiansvarlig:

Heidi Halberg

(på valg i 2012)

Bestyrelsesmedlem:

Sten Wessel

(på valg i 2012)

Bestyrelsesmedlem:

udtrådt er Casper Kyhl
Sophie Ree er valgt ind

(på valg i 2013)

Bestyrelsesmedlem:

udtrådt er Gitte Nielsen
Kennet Jensen er valgt ind(på valg i 2013)

Bestyrelsesmedlem:

udtrådt er Rene Jacobsen
Bjarke Balling er valgt ind (på valg i 2012)

Bestyrelsesmedlem:

Christina Holst

(på valg i 2012)

Suppleant, 1 år:

Andersen Jakobsen

(på valg i 2012)

Suppleant, 2 år:

Jacob Iversen

(på valg i 2013)

Allan Danielsen er genvalgt som revisor.

7. Eventuelt
Der blev spurt til HS2's træningstider, fordi de ikke synes de rigtigt får plads til deres træning, især
om sommeren. Sten som står for banefordeling, forklarer hvordan det hænger sammen, mht.
banefordeling. Bestyrelsen forklarer at de er obs. på problemet, da det også er et problem i
ungdom, men at det er en evt. træners ansvar at planlægge træningen, da kampe kommer først.
Der kommenteres omkring problemet med at opretholde Superlørdag og det foreslås at opgaverne
omkring superlørdag uddeles til flere personer. Bestyrelsen kommenterede at de tager det til
efterretning.
Fra materialemanden Ove skal det kommenteres, at alle er nogle ”sjuskehoveder”, da der bliver
smidt rigtigt mange bolde væk. Gælder både ungdom- og seniorafdeling.
En ungdomstræner ønsker at holdene får deres egne bolde, for at man så kan lære det den vej.
Det har tidligere været diskuteret, men omkostningen blev for stor mht. låse, bure og bolde.
Martin foreslår at faciliteterne undersøges og den herefter tages i ungdomsudvalget. Dette var der
enighed om.

Årets generalforsamling sluttede i god ro og orden kl. 19.58.

Referent: Gitte Nielsen

