SYDØSTJYSK FODBOLDDOMMERKLUB

Askov den. 07.02.2016

Referat af generalforsamling afholdt på Olympia den 19. januar 2016.
Finn Larsen bød velkommen til 31 fremmødte medlemmer inklusiv bestyrelsen.
Generalforsamling:
1. Valg af dirigent
Thorkild Bertelsen blev foreslået af bestyrelsen og enstemmigt valgt.
Thorkild takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til
vedtægterne.
Leif Dalskov mente ikke at dette var tilfældet. Han havde ikke modtaget mail rettidigt.
Thorkild kunne meddele at informationen lå på hjemmesiden indenfor tidsfristen, hvilket var
tilstrækkeligt. Finn Larsen beklagede at Leif ikke havde modtaget mailen, men at den var afsendt
fra hans mail uden besked om fejl.
2. Bestyrelsens beretning ved Finn Larsen
Beretningen blev oplæst af Finn Larsen og godkendt – se bilag.
Dommerpåsætterens beretning ved Svend Aage Hansen
Beretningen blev oplæst af Freddy Blaaberg og godkendt – se bilag
Niels Kjestrup var stødt over aldersfokuseringen fra begge beretningen.
Leif Dalskov: Ros til Svend Aage
Leif Dalskov: Mener fordeling af udviklinger er skæv.
3. Regnskab
Regnskabet blev gennemgået af Frank Schalech og godkendt – se bilag.
Henrik Spetzler: EDB er høj.
Svar: skyldes ny hjemmeside.
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
Budget fremlagt af Frank Schalech – se bilag.
5. Indkomne forslag
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Nuværende tekst
§6
Til at varetage klubbens interesser vælges en bestyrelse på 5 personer, hvoraf formanden og kassereren
vælges særskilt. Valgene sker for 2 år ad gangen, således der i lige år afgår 2 personer og i ulige år 3
personer. De øvrige bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig selv.
Foreslået tekst
§6
Til at varetage klubbens interesser vælges en bestyrelse på 5 personer, som hver vælges for en 2-årig
periode.
Formand og kasserer vælges særskilt på generalforsamlingen, således at formanden vælges i ulige år og
kassereren i lige år.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen, således at der vælges 1 i lige år og 2 i
ulige år.
Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær

Forslaget enstemmigt vedtaget.
6. Fastsættelse af kontingent og øvrige bidrag
Kontingent blev af bestyrelsen foreslås uændret, hvilket blev godkendt.
7. Valg
Kasserer
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessupp.
Revisor
Revisorsupp.

Frank Schalech
Jens Madsen
Preben Almskou
Niels Kjestrup
Robert Hansen

Villig til genvalgt
Foreslået
Foreslået
Villig til genvalg
Villig til genvalgt

Valgt
Valgt
Valgt
Valgt
Valgt

8. Eventuelt
Uddeling af fløjten: Finn Nielsen
10 års jubilæum: Freddy Blaaberg + Jan Andersen
25 års jubilæum: Lars Andersen + Robert Hansen + Gitte Holm
50 års fødselsdag: Gitte Holm
60 års fødselsdag: Kurt Kristensen
70 års fødselsdag: Karl Dietrich + Thorkild Bertelsen
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