
  

  

                                                                                                                    Askov den. 19.01.2017 

  

  

Referat af generalforsamling afholdt på Olympia den 19. januar 2017. 

Finn Larsen bød velkommen til 38 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. 

  

2. Aflæggelse af beretninger 

  

Bestyrelsens beretning ved Finn Larsen 

Beretningen blev oplæst af Finn Larsen og godkendt – se bilag. 

  

Efterfølgende spørgsmål fra forsamlingen: 

  

Claus Dinnesen: Hvem er det, der er på observationslisten? 

Finn Larsen: Det er Munkevængets og Fredericia KFUM 

  

Dommerpåsætterens beretning ved Svend Aage Hansen 

Beretningen blev oplæst af Svend Aage Hansen og godkendt – se bilag 

  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab 

  

Regnskabet blev gennemgået af Frank Schalech og godkendt – se bilag. 

  

4. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

SYDØSTJYSK 

FODBOLDDOMMERKLUB 
  

  



  

Budget fremlagt af Frank Schalech – se bilag. 

  

Søren Stampe: Hvad udgør den store forskel på tilskud i forhold til 2016? 

Frank: Det er sponsorater i forbindelse med profiltøj. 

  

Michael Giødesen: Der står DBU-kontingent – Det skal vel være DFU? 

Frank: Korrekt 

5. Indkomne forslag 

  

Nuværende tekst 

  

§4 
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 

Kontingentet er helårligt og forfalder til betaling i 2 rater første gang senest den 30. juni og derefter den 1. 
december. 

Kontingentrestance udover 1 måned efter skriftligt påkrav kan – efter beslutning af bestyrelsen – medføre 
slettelse af klubben. 

  

Foreslået tekst 

  

§4 
Kontingentet fastsættes på generalforsamlingen. 

Kontingentet er helårligt og forfalder til betaling i 2 rater første gang senest den 30. juni og derefter den 1. 
december. 

Kontingentrestance udover 1 måned efter skriftligt påkrav kan – efter beslutning af bestyrelsen – medføre 
slettelse af klubben. 

Indbetalt kontingent refunderes ikke. 

  

Gitte Holm: Hvad er årsagen til dette. Er det for at gøre det lettere for kassereren? 

Bestyrelsen: Nej, det er for, at der ikke er tvivl, hvis et medlem vælger at stoppe midt i en periode. 

  

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

  

  

6. Fastsættelse af kontingent og øvrige bidrag 

  

Kontingent blev af bestyrelsen foreslås uændret, hvilket blev godkendt. 

  



7. Valg 

  

Formand                       Finn Larsen                 Villig til genvalg              Valgt 

Bestyrelsesmedlem          Henrik Spetzler            Foreslået                        Valgt 

Bestyrelsesmedlem          Preben Almskou           Foreslået                       Valgt 

Bestyrelsessupp.             Christian Clausen          Foreslået                       Valgt 

Bestyrelsessupp. (1 år)    Claus Wille                  Foreslået                        Valgt 

Revisor                         Finn Nielsen                Villig til genvalg              Valgt 

Revisorsupp.                  Robert Hansen            Villig til genvalg              Valgt 

  

8. Eventuelt 

  

Uddeling af fløjten: Henrik Spetzler 

  

50 års jubilæum: Knud Erik Kristensen - modtaget DFU’s guldnål 

70 års fødselsdag: Kjeld Mikkelsen og Niels Kjelstrup 

  

  

Afgående bestyrelsesmedlemmer: Hans Henning Hummelgaard og Freddy Blaaberg – Vingave 

 


