FODBOLDAFDELINGEN

22. februar 2012

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
den
22. februar 2012
1. I generalforsamlingen deltog 18 personer.
2. Dagsorden:
 Formanden aflægger beretning.
 Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
 Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
 Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
 Behandling af indkomne forslag.
 Valg til afdelingens tillidsposter:
 Eventuelt
3. Formanden indledte generalforsamlingen med at foreslå Michael Esmann som dirigent.
4. Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var bekendtgjort 14 dage
forinden i lokal avis (bragt 26. januar i Ugebladet), jf. vedtægterne, og således lovligt
indvarslet.
5. Formanden aflægger beretning
Formanden indledte sin beretning med at understrege, at HUI fylder rundt – 50 år – i
2012. Det fejres med en jubilæumsfest, hvor deltagerantallet nærmer sig de 400 og
endvidere afholdes reception for sponsorer og samarbejdspartnere lørdag den 10.
marts.
Beretningen ville ikke blive en traditionel beretning, men en beretning hvor
bestyrelsens medlemmer gennemgik forskellige temaer, som tilsammen dannede et
billede af aktiviteterne gennem 2011. Som grundlag for beretningen er ud arbejdet et
antal slides, som vedhæftes referatet.
Beretningens hovedoverskrifter





Kort beretning om vores afsæt i 2011
Organigram over bestyrelsen for HUI/FCØ
HUI/FCØ Pigeafdelingen 2011-2012
HUI Ungdom sportsligt og administrativt 2011 - 2012
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FCØ beretning sportsligt
FCØ opbakning af senior 1
HUIs fremtid som bestyrelsen ser den
Administrative tiltag for 2012

Beretningen gav anledning til flg. drøftelser:










Størrelse af HUI pigeafdeling sammenlignet med andre klubber. Top ti.
Kontingent for piger sammenholdt med drenge. Ens kontingent
Pigecamp både i uge 28 og august? Hensigtsmæssigt? Forskellig målgruppe og
endvidere afholdes der næppe camp i august, såfremt inddeling af pigeårgangene
ændres som foreslået af DBU.
Overlap mellem DGI camp og pigecamp? Intet overlap, da DBU camp er for de
ældste, der ikke kan deltage i DGI campen.
Hvad er træningen relateret til? Aldersrelateret træning, hvor man styrker det
motoriske.
Strandfodbold.
Senior i 2 DIV medfører, at klubben kan tegne ungdomskontrakter
Værktøjer i relation til spotning af trænere med potentiale. Findes ikke pt.
Samarbejdsaftaler med andre klubber drøftedes.

6. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde et detaljeret regnskab, der udviser et driftsunderskud på 22.629 kr.
Kassereren knyttede flg. bemærkninger til regnskabet:
 Yderst tilfredsstillende, at der kunne inddrives knapt 1,7 mio. kr. mod det
budgetterede på 1,3 mio. kr.
 Klubben har modtaget 198.535 i tilskud. Heraf 154.585 fra kommunen og 37.300 fra
HUIs Venner.
 Kontingenttilgodehavende pr. 1. januar 2011 udgjorde 156.765 og ultimo 2011
74.175
 FCØ koster netto 1.642.377, hvoraf HUIs andel udgør 1.149.664..
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab.
7. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
Bestyrelsen forslår uændret kontingentsats for perioden 1. juli 2012 – 30. juni 2013,
hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.
8. Kassereren orienterer om afdelingens budget for indeværende kalenderår.
Kassereren gennemgik detaljeret det fremlagte budget:
 På kontingentområdet budgetteres alene med at 90 % af udskrevne kontingenter
indbetales. I 2011 opnåedes 93 %.
 På arrangementer budgetteres alene med fodboldcamp og pigecamp til 100.000.
 Samlede indtægter i budgettet er på 2.188.965.
 Samlede omkostninger er budgetteret til 2.181.195.
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 I 2011 budgetteres med et overskud på 7.770.
Afsluttende kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen tog budgettet til
efterretning..
9. Behandling af indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.
10. Valg til afdelingens tillidsposter:
Bestyrelsen foreslår:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:
Bestyrelsessuppleant:

Gorm Løkke Østergaard (ikke på valg)
Peter Hjorth (på valg - genopstiller)
Bent Fabricius (på valg - genopstiller)
Peter Birkelund (ikke på valg)
Bo Rømer Ottenheim (på valg - genopstiller)
Intet emne. Bestyrelsen anmoder om accept af, at
bestyrelsen finder en kandidat til posten.

Herefter konstaterede dirigenten, at der ikke var andre kandidater til posterne, hvortil der
skulle ske valg, hvorfor bestyrelsens forslag blev godkendt af generalforsamlingen.
Omkring suppleantposten blev bestyrelsen bemyndiget til at supplere sig, når nødvendigt.
11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.
12. Formanden afsluttede herefter mødet med at takke dirigenten for en veloverstået
generalforsamling.

MICHAEL ESMANN
dirigent

BENT FABRICIUS
referent
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