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Tilstede: 13 + 5 bestyrelses medlemmer
1. Thomas Meldgaard blev valgt som dirigent.
2. Formanden, Henrik Petersen, holdte sin beretning – ingen kommentar.
3. Anette nævnte de mest ”vigtige” tal, der i blandt at der stadig kæmpes med
manglende kontingenter og at det stadig er de samme vi bokser med. Ole Jensen
spurgte hvad, indtægter til træning, er Anette siger at det er en fejl og at de hører til
under kontingent. Egon Madsen spurgte ind til bøder, og det er alle de udeblivelser
vi desværre har haft. Ole spurgte hvorfor målaktierne er i minus, dette skyldes at
der er nogen som først har betalt mellem jul og nytår og derfor fremgår disse penge
ikke i det revideret regnskab. Ole spørger hvad egen betaling til ungdoms ture
dækker over, Anette siger at det er U-9 drengens tur.
4. Anette løber ”slavisk” budgettet igennem. Thomas Meldgaard spørg hvorfor der
er så stor forskel på omkostningsgodtgørelse, Morten svare at dette skyldes den nye
træner, hvor vi har fået et tilsagn på 20.000 fra Vennerne. Ole Jensen spørg ind til
uddannelse/kursuser, og svaret er at det er til ungdomstrænerne som vi håber, vil
blive ved med at uddanne sig. Ole Jensen spørg ind til møde udgifterne og Morten
siger at det er vores plan at holde flere møder med trænerne i det kommende år.
Egon Madsen spørger om sponsor, og dette er blandt andet igennem vores skilte på
tribunen.
5. Næst formand, Morten Meldgaard, fremlægger afdelingens planer for 2013.
Anders Jensen spørger hvad planerne omkring andetholdet er, da han anser det som
en meget vigtig ting for senior afdelingen. Morten nævner at det største problem er
antallet af medlemmer. Bestyrelsen kunne godt bruge nogen forslag til hvordan
dette kunne blive bedre. Anders foreslår at man kunne starte med at have en som
kunne ringe ud i stedet for at skrive dagen før. Rune Larsen mener at der er mange
som er blevet skræmt fra efteråret og at det måske kunne være en god idé at melde
ud hvad afdelingen har af planer og hvilken vej det skal gå. Ole Jenser følger op på
Runes udsagn og siger at det er vigtig med en plan for starten og at det skal komme
fra bestyrelsen. Anders Jensen spørger om der er planer om at få flere børn til
klubben. Henrik nævner at vi har været ude i børnehaverne og gøre opmærksom på
os selv hvilket har givet ca. 10 nye spillere, og det vil vi fortsætte med.

6. Der er kommet et indkomne forslag fra Anders Jensen, som går på nye 11-mands
mål til kampbanen som der er blevet snakket om 4-5 år i træk. Anders fortæller hvad
grundlaget bag dette er. Dette vil koste ca. 20.000 kr.. Per Lyngie nævner at det er
kommunens mål og det er dem som står for det. Konklusionen blev at afdelingen
skal ansøge Vennerne om penge til 2 nye 11-mands mål og at de skal, når der er
penge til det, investere i 2 nye mål. Afstemningen faldt ud som følgende: 7 stemte ja
og 6 stemte nej, forslaget blev vedtaget.
7. Bestyrelsen forslår uændret kontingentet. Peter Spangård foreslår at old boys
kontingentet bliver nedsat til 1000 kr. årligt i stedet for 1200 kr. som det er nu.
Bestyrelsens belæg for dette er at det er dyrere at tilmelde et 7-mands hold i DBU
Sjælland kontra et 11-mands veteran hold i DGI. 6 stemte ja og 8 stemte nej, derved
forbliver kontingentet uændret.
8. Henrik Petersen, Anette Spencer og Andreas Kristiansen ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen forslår Lars Jensen og Ulrik Krog Henriksen, Lars Jensen var tilstede og
sagde ja og Ulrik har givet sit tilsagn til dette. Efter en kort pause gav Henrik Hansen
og Ole Jensen tilsagn om at de gerne vil deltage i bestyrelsen for et år.
Generalforsamlingen stemte Ole Jensen ind for et år. Henrik Hansen blev valgt som
1. suppleant, og Andreas Kristiansen blev valgt som 2. suppleant.
9. Peter Spangård spørg om de nye dommere og med i dommerklubben, og svaret
var at de to som ønsker at være med er med. Der blev lavet en rundspørge om hvad
folk syndes den nye bestyrelse skal lave på det første bestyrelses møde. Venus
”kridtmester” kunne godt tænke sig mere info fra trænere om når der mangler en
kridtstreg. Rene Larsen kunne godt tænke sig mere info omkring trænings opstart,
og han kunne godt tænke sig at få en vaskeordning. Det bliver foreslået at der bliver
lavet kridtstreger til træning for alle. Der ønskes mere struktur ude i boldrummet, så
der er styr hvem der har hvad og hvor meget de har – boldene skal mærkes for hver
hold også skal hvert hold have et skab med lås på. Det ønskes at senior spillerne
bliver bedre til at rydde op efter sig selv, så det ikke flyder med tomme flasker når
ungdomsspillerne kommer. Det foreslås at trænere bliver bedre til at komme med
ting til hjemmesiden: trænings opstart, stævner, hvordan gik stævnet osv..

