FODBOLDAFDELINGEN

25. april 2014

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN
den
25. februar 2014
1. I generalforsamlingen deltog 21 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 4. februar i Ugebladet), jf. vedtægterne, og således lovligt
indvarslet.
5. Formanden aflægger beretning
Beretningen er heller ikke i år en traditionel beretning, men en beretning hvor
bestyrelsens medlemmer gennemgik forskellige temaer, som tilsammen danner et
billede af aktiviteterne gennem 2013. Som grundlag for beretningen er udarbejdet et
antal slides, som vedhæftes referatet.
Beretningens hovedoverskrift: Hvad har vi arbejdet med og opnået i HUI ungdom 2013 og
hvad skal og vil vi i 2014








Pigeafdelingen.
Træningsmiljøer generelt
Opstart af nye årgange 2008 og 2009
HUI ungdom administrativt, mikro- og børneudvalg
Udvikling i Hørsholm Idrætspark.
Sportslige aktiviteter HUI - hvad arbejder vi med I 2014
HUIs fremtid som bestyrelsen ser den.
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HUI fokusområder 2014, administrativt
FCØ sportslige status.
FCØ sportslige udvikling
FCØ sportslige målsætninger

Beretningen gav anledning til flg. drøftelser:


Hvor ambitiøs er klubben egentlig for U14 – U15, idet det fremgår af beretningen, at
der er målsætninger for U17 -. U19? Bestyrelsen oplyste, at først skulle U17 – U19
på plads, herefter skal der arbejdes med målsætninger mv. for U14 – U15.

Beretningen blev herefter godkendt.
6. Kassereren fremlægger afdelingens regnskab til godkendelse.
Kassereren fremlagde et detaljeret regnskab, der udviser et underskud på kr. 135.599 eller
knapt 6 % af de samlede indtægter. Kassereren knyttede flg. bemærkninger til regnskabet:
 Utilfredsstillende med et underskud.
 Underskuddet hænger især sammen med flg. forhold:
o Kontingentindtægter er ca. 80.000 under det budgetterede pga. alvorlige
problemer med opkoblingen til Nets i efteråret, hvilket også kan ses på
kontingentrestancerne, der er steget fra 39.500 ved årets begyndelse til
125.600 ved årets afslutning.
o Indkøb af to vaskemaskiner til knapt 100.000, hvortil klubben dog har
modtaget et tilskud på 45.000.
 Sponsorindtægterne er reduceret med godt 90.000 i forhold til det budgetterede.
 Arrangementssiden har givet ca. 60.000 mere end budgetteret.
 På omkostningssiden er aktivitetsdelen; turneringer, stævner, gebyrer,
materialeanskaffelser, dommer samt træneromkostningen i balance i forhold til
budgettet.
 Fokusområderne for 2014 er først og fremmest kontingentområdet, samt posterne
diverse og administration, hvor budgettet er overskredet betydeligt.
Generalforsamlingen godkendte det fremlagte regnskab med bemærkning om, at
bestyrelsen bude have budgetteret med en anskaffelse af vaskemaskiner, da denne
omkostning kunne forudses.
7. Kassereren fremlægger afdelingens kontingentforslag til godkendelse.
Kontingentet blev sat op med 50 kr. halvårligt 1. januar 2014, hvorfor bestyrelsen foreslog
uændret budget fremadrettet..
Forslaget blev godkendt.
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
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Indbetales, således budgetteres med en indtægt på 1.7 mio
 På arrangementer budgetteres med fodboldcamp og pigecamp til 160.000, hvilket er
40.000 mere end budgetteret i 2013, men dog mindre end resultatet for 2013, idet
arrangementerne i nogen grad er vejrafhængige.
 Samlede indtægter i budgettet er på 2.3 mio.
 Samlede omkostninger er budgetteret til 2.2 mio.
 I 2014 budgetteres med et overskud på ca. 125.000, hvilket, kassereren
understregede, var en nødvendighed af hensyn til klubbens likviditet
Afsluttende kunne dirigenten konstatere, at generalforsamlingen tog budgettet til
efterretning.
9. Behandling af indkomne forslag.
a. Separat økonomi for pigeafdelingen, så afdelingen får et større rådighedsbeløb
.
 Længere drøftelse om forslaget som i en vis udstrækning, hvilede på nogle negative
og fejlagtige oplevelser omkring materialeanskaffelser til konkrete hold. Generelt en
god drøftelse, der fik udryddet en række misforståelser og forslaget kom således
ikke til afstemning.
b. Fri kontingent for trænernes børn (evt. et lille fee så man er registreret som medlem),
eller afregning for diverse.
 Forslaget gav anledning til en drøftelse omkring frivillighed i sportslige foreninger.
 Forslaget blev trukket af forslagsstillerne.

10. Valg til afdelingens tillidsposter:
Bestyrelsen foreslår:
Formand:
Næstformand:
Kasserer:
Sekretær:
Menigt medlem:
Bestyrelsessuppleant:

Bo Rømer Ottenheim (ikke på valg)
Peter Hjorth genopstiller ikke. René Nisse Christensen
opstilles af bestyrelsen og blev valgt.
Bent Fabricius (på valg - genopstiller) blev valgt.
Peter Birkelund (ikke på valg)
Anders Højlund (på valg – genopstiller) blev valgt
Peter Pico Geerdsen indstilles af bestyrelsen og blev
valgt.

11. Eventuelt
NIL
12. Formanden afsluttede herefter mødet med at takke dirigenten for en veloverstået
generalforsamling.
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Peter Hjorth blev som afslutning på generalforsamlingen takket for sin indsats som
næstformand for HUI.

MICHAEL ESMANN
dirigent

BENT FABRICIUS
referent
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