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Generalforsamling den 21. februar 2019 kl.19.30. 

Referent: Chaka G-P Bojowski 

 

Dagsorden Referat 

1. Valg af dirigent og stemmetæller Bestyrelsen foreslog Casper Roland som dirigent. 

Casper blev enstemmigt valgt. 

 

Bestyrelsen foreslog Erik Jørgensen og Torben Trindkær Nielsen som stemmetællere. 

Begge blev enstemmigt valgt. 

 

2. Formandens beretning Beretningen er vedlagt dette referat. 

 

3. Regnskab 2018 Carl Henrik Siegfred fremlagde regnskabet for 2018, der viste et flot overskud på 

23tkr. Carl Henrik Siegfred gjorde samtidig opmærksom på, at han nu går ind i sit 

sidste år som kasserer. 

 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden kommentarer. 

 

4. Fremlæggelse af budget 2019, 

samt vedtagelse af kontingentsatser 

Martin Grauballe fremlagde budgettet for 2019 hvor han fortalte at klubben har en 

sund økonomi. Vi vil fortsat prioritere uddannelse højt, og trænerne skal selvfølgelig 

være ordentlig påklædt. 

 

Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser, samt indførelse af et Fodbold 

Fitness kontingent på kr. 300. 

Kontingentsatserne enstemmigt vedtaget.  

 

5. indkomne forslag Ingen indkomne forslag 

 

6. Valg efter vedtægterne Følgende var på valg på generalforsamlingen: 

Formand Brian Rasmussen, villig til genvalg 

Bestyrelsesmedlem Mia Olsen, ønsker ikke genvalg 

Bestyrelsesmedlem Lasse Thoby, ønsker ikke genvalg 
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Suppleant Klavs Pahus Vedel, ønsker ikke genvalg 

Revisor Allan Danielsen, villig til genvalg 

 

Brian Rasmussen blev genvalgt. 

Chaka Bojowski blev valgt til bestyrelsen 

Martin Hassing blev valgt til bestyrelsen 

Torben Trindkær Nielsen blev valgt som suppleant 

Allan Danielsen blev genvalgt som revisor. 

 

Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen som følger:  

Formand: Brian Rasmussen (på valg i 2021) 

Økonomiansvarlig: Carl Henrik Siegfred (på valg i 2020) 

Bestyrelsesmedlem: Martin Grauballe (på valg i 2020)  

Bestyrelsesmedlem: Chaka Bojowski (på valg i 2021)  

Bestyrelsesmedlem: Martin Hassing (på valg i 2021)  

Bestyrelsesmedlem: Elsebeth Kyndlev (på valg i 2020)  

Bestyrelsesmedlem: Vakant (på valg i 2020)  

Suppleant, 1 år: Torben Trindkær Nielsen (på valg i 2020) 

 

 

7. Eventuelt Martin Grauballe fortalte om five-a-side som netop var afholdt, og om frivilligfesten 

der satte deltagerrekord. 

 

 

 

 


