Referat af ordinær generalforsamling i Måløv Boldklub, den 25. februar 2016
1. Valg af dirigent og stemmetæller
Casper Roland Norling (dirigent) og Torben Trindkær Nielsen (stemmetæller) blev
enstemmigt valgt hvorefter Casper fortsatte og gjorde opmærksom på at
generalforsamlingen var lovlig indvarslet jf. vedtægten.
2. Formandens beretning, se vedhæftet

Beretningen blev enstemmigt vedtaget
3. Regnskab 2015 v/Klaus Alsted
Vi har et overskud på 251.000 kr. det skyldes hovedsageligt flere medlemmer og sponsorer
samt færre udgifter til godtgørelser mv.
Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger
4. Budget for 2016 v/Klaus Alsted
Økonomien ser bedre ud så derfor afsættes der flere penge til uddannelse, HS2 træner,
spillerrekvisitter, trænertøj mv. Egne arrangementer er stadig en vigtig del af indtægten i
klubben.
Uændret kontingent for 2016.
Budgettet for 2016 blev enstemmigt godkendt
5. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

6. Valg til bestyrelsen
Martin Grauballe genvalgt til bestyrelsen

Elsebeth Kyndlev genvalgt til bestyrelsen
Klaus Alsted valgt til bestyrelsen
Carl Henrik Siegfred valgt som økonomiansvarlig
1. suppleant, Nicolai Anker
Allan Danielsen blev genvalgt som revisor
Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen som følger:
Formand: Brian Rasmussen (på valg i 2017)
Økonomiansvarlig: Carl Henrik Siegfred (på valg i 2018)
Bestyrelsesmedlem: Martin Grauballe (på valg i 2018)
Bestyrelsesmedlem: Camilla Bachmann (på valg i 2017)
Bestyrelsesmedlem: Klaus Pahus Vedel (på valg i 2017)
Bestyrelsesmedlem: Elsebeth Kyndlev(på valg i 2018)
Bestyrelsesmedlem: Klaus Alsted (på valg i 2018)
Suppleant, 1 år: Nicolai Anker (ny) (på valg i 2017)

7. Eventuelt
Klubben har indgået ny aftale med Sportsgear ”Robey”, meget positivt samarbejde.
Der er ansat en DBU konsulent Ulrik Rasmussen, han har B licens som træner og meningen
er at han skal bruges som inspiration for ungdomsholdene, først U13 og U 17 samt pigerne,
resterende hold fordeles henover græssæsonen.
U12 drengenes kollektive flytning blev vendt.
Grusbanen skal muligvis udstykkes til parceller, hvilket vil give en udfordring hvad angår
parkering da den anvendes når alle andre parkeringspladser er brugt.
Formanden takkede de 14 fremmødte og mødet sluttede kl. 20.00.
Referent: Trine Salkvist

