Referat af ordinær generalforsamling i Måløv Boldklub den 3. februar 2014 kl. 19.30
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskab 2013.
4. Fremlæggelse af budget 2014, samt vedtagelse af kontingentsatser
5. Indkomne forslag
6. Valg efter vedtægterne
Velkomst
Formand for Måløv Boldklub, Brian Rasmussen, bød velkommen til den ordinære
generalforsamling i Måløv Boldklub (MB).
1. Valg af dirigent og stemmetæller
Bestyrelsen foreslår KimWiborg som dirigent. Dette blev vedtaget.
Kim Wiborg konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
.
2. Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning for 2013. Formandens beretning er vedlagt referatet.
Der var ingen kommentarer til beretningen.
3. Regnskab 2013
Klubbens økonomiansvarlig, Heidi Halberg, gennemgik regnskabet for 2013.
Der blev uddelt kopi af klubbens regnskab til alle tilstedeværende. Regnskabet godkendt.
Der var forslagfra forsamlingentil kontingentforhøjelse på alle årgange og der opfordrestil at
bestyrelsen arbejdet på dette. Foreløbig er kontingentsats uændret.
4. Fremlæggelse af budget 2014 samt vedtagelse af kontingentsatser
Kasseren fremlagde budgettet for 2014.
Kontingentsatserne forslås fortsat uændret, som følger:
Børn: 750,00 pr. år
Ungdom: 980,00 pr. år
Senior: 1.400,00 pr. år, dog med 20% nedsættelse fra det fyldte 65 år.
Støttemedlem: 200,00 pr. år
Kontingentet opkræves halvårligt.
5. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.Opdatering og ændringer på MB’s vedtægter blev
gennemgået og godkendt af alle tilstedeværende.
6. Valg efter vedtægterne
Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen som følger:
Formand: Brian Rasmussen (på valg i 2015)
Økonomiansvarlig: Klaus Alsted (ny) (på valg i 2016)

Bestyrelsesmedlem: Martin Grauballe (ny) (på valg i 2016)
Bestyrelsesmedlem: Jakob Iversen (på valg i 2015)
Bestyrelsesmedlem: Kennet Jensen (på valg i 2015)
Bestyrelsesmedlem: Elsebeth Kyndlev (ny) (på valg i 2016)
Bestyrelsesmedlem: Anders M. Jacobsen (genvalgt) (på valg i 2016)
Suppleant, 1 år: Klavs Pahus Vedel (ny) (på valg i 2015)
Suppleant, 2 år: (på valg i 2013)
7. Eventuelt
Brian Rasmussen runder generalforsamlingen af. Der blev sagt farvel og tak for ”tro tjeneste” til
Heidi, Christina og Steen.
Årets generalforsamling sluttede i god ro og orden kl. 20.30.
Referent: Elsebeth Kyndlev

