Ordinær Generalforsamling i Måløv Boldklub d. 21/02-2017 kl. 19.30
Referat skrevet af Mia Olsen
Dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetæller

Referat
Bestyrelsen foreslog Casper Roland som dirigent. Dette blev enstemmigt
vedtaget. Casper takkede for valget, og bekendtgjorde at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt, samt at vi beslutningsdygtige.
Torben Nielsen og Erik Jørgensen blev valgt til stemmetællere.

2. Formandens beretning

Vedlagt referatet.

3. Regnskab 2016

Carl Henrik Siegfred (Siggi) redegjorde for 2016. Det havde været et kaotisk år
med systemudfordringer pga. planlagte ændrede sæsoner der så ikke skulle
ændres alligevel, samt et tvivlsomt samarbejde med Nordea omkring rettigheder
ifm. kassererskifte.
I 2017 skal vi arbejde videre med medlemssystemet, og få flere sponsorer.

4. Fremlæggelse af budget 2017, samt vedtagelse af
kontingentsatser

Martin Grauballe fremlagde budgettet for 2017.
Vi har en sund økonomi, på trods af underskud i 2016.
Vi har brugt en del penge på at gå fra fællesmaterialer til holdenes egne
materialer (bolde, boldbure, veste mm.)købe nyt tøj, boldbure, maskot m.m.
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser. Dette blev enstemmigt
vedtaget.

5. Indkomne forslag
6. Følgende er på valg:
Formand Brian Rasmussen, villig til genvalg
Best.medlem Camilla Bachmann, modtager ikke genvalg
Best.medlem Klavs Pahus Vedel, modtager ikke genvalg

Ingen indkomne forslag
Bestyrelsesmedlemmer valgt:
- Brian Rasmussen, genvalgt.
- Mia Olsen og Lasse Thoby foreslås som indvalg i bestyrelsen. – dette blev
enstemmigt vedtaget.

Suppleant 1 år Nicolai Anker, modtager ikke genvalg
Valg af revisor

-

Klavs Pahus Vedel stiller op som suppleant, valgt
Bestyrelsen foreslår genvalg af Allan Danielsen som revisor, genvalgt
Bestyrelsens sammensætning er efter generalforsamlingen som følger:
Formand: Brian Rasmussen (på valg i 2019)
Økonomiansvarlig: Carl Henrik Siegfred (på valg i 2018)
Bestyrelsesmedlem: Martin Grauballe (på valg i 2018)
Bestyrelsesmedlem: Mia Olsen (på valg i 2019)
Bestyrelsesmedlem: Lasse Thoby (på valg i 2019)
Bestyrelsesmedlem: Elsebeth Kyndlev(på valg i 2018)
Bestyrelsesmedlem: Klaus Alsted (på valg i 2018)
Suppleant, 1 år: Klaus Pahus Vedel (på valg i 2019)

7. Eventuelt

-

-

-

Der har været en del dobbeltbookinger på kunsten grundet et håbløst
bookingsystem fra kommunens side. Bestyrelsen vil arbejde på en bedre
løsning i 2017.
Der er ønske om at ungdommen skaber mere klubånd, på tværs af hold.
Der arbejdes på en fælles klubtur til Kerteminde i 2018. arbejdet er
allerede i gang, og det tegner lovende.
8/4 starter græs turneringen. Der snakkes om oprydning i klubben, inden
da.
Hvis der skal fikses noget i omklædningsrummene, skal der tages et billede
og sendes til ungdomsformand Elsebeth Kyndlev
Der bliver bygget tribune/overdækning ved opvisningsbanen.

