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GENERALFORSAMLING TORS. 8. DEC. 2011
VALG AF DIRIGENT: Arne Graa, der kunne konstatere, at der var indvarslet rettidigt.
BERETNING FRA FORMAND BJARNE WULFF: Også i år mange opgaver i klubben, som
kun kunne lade sig gøre pga. den store indsats fra frivillige ledere. Der har været afholdt flere
arbejdsweekender.
Pavillion: Der kommer en ny pavillion, til bl.a vaskerum. Scandlines: Der
har været mange ture for Scandlines, med uddeling af spørgeskemaer i Puttgarten. Stadionhegn:
Det er ved at blive lavet færdigt. Tak: En kæmpe tak til alle sponsorer, trænere og ledere i
klubben.
BERETNING FRA UDVALGENE:
Seniorudvalg: Et spændende år for NAB. På herresiden: LF-serien sluttede grundspillet på en
9.plads, og skal ud i nedrykningsspil. Serie 2: sluttede på en 7.plads. Serie 3: sluttede på en
5.plads. Old-Boys: sluttede på 2.plads Veteran: sluttede på2.plads. Damer: I foråret både 11mands og 7 mands, men i efteråret kun et 7-mandshold. Sluttede som nr. 5.
Ungdom Strategi: At følge DBU`s handlinger og køre aldersrelateret træning. Piger: u15 blev
indendørs mestre. U13 blev mestre udendørs. Aktiviteter: Micro fodboldskole, DBU
fodboldskole. Jyske 3bold. Vildbjerg Cup. Limone Cup i Italien. Somme- og efterårsafslutning
med meget stor tilslutning.
Tennis: Dårligt tennisår pga. det dårlige vejr/ meget regn. Bordtennis: Har været en succes og der
spilles om vinteren i Multihallen.
NALK: medlemsfremgang i detteår. Fra 56 til 132 medlemmer( 121 voksne og 11 ungdom)
Trænere: Utrolig flittige og alle har været på kursus. Løb: har deltaget i rigtig mange løb rundt i
landet. Vores eget Byfestløb led under det dårlige vejr. Startet dialoggruppe op med de
omkringliggende løbeklubber.
Vedligeholdelsesudvalg: Container til vask. Støvlevask færdig. Der er stadig mange projekter i
2012.
Baneudvalg: Pga af skoleudvidelse så mister vi i første omgang banen ved skolen.
Regnskab: Ingen indvendelser på regnskabet, dog et tillæg fra revision vedr. at al
kørselsgodtgørelse fremover skal opgives til SKAT. Sponsor: Der er tegnet færre sponsorater end
forventet. Regnskab godkendt.
FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT OG DEPOSITUM FOR NØGLER: Pga den generelle
økonomiske situation så bliver kontingentet i 2012 uændret. Godkendt.
BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG:
A: Forslag til kontingent: Morten Fogtmann ønsker differentieret kontingent. Betale 400 kr i
grundkontingent, som dækker træning og 5 kampe i hele sæsonen. Kamp nr 6 udløser så det fulde
kontingent. Afstemning: For 6, imod 8. 3 stemte ikke. Forslaget forkastet,men bestyrelsen vil
hurtig se på mulighederne i forslaget.
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B: Vedtægtsændringer: 2xannoncering i avien vedr. generalforsamling, ændres til kun at varsles
1 gang, hvor dagsorden er med. Godkendt. FORENINGSOPLØSNING: Elite Gaming ( Jesper
Holm) . Hvis denne forening går i opløsning, så skal midlerne tilfalde kommunes kultur-og
fritidsafdeling, der så udlodder til sportslige formål. Godkendt.
VALG TIL BESTYRELS OG UDVALG:
Formand: Bjarne Wulff ønsker at udtræde og foreslår Søren Knudsen, som ny formand.
Godkendt. Susanne Stenberg på valg, ønsker genvalg. Allan Rasmussen ønsker ikke genvalg og
Morten Fogtmann vælges i stedet for. Bjarne Wulff træder ind som menigt medlen i stedet for
Søren Knudsen. Suppleanter: Lena Havsteen og Jesper Holm genvalgt. Revisorer: Flemming og
Jesper genvalgt. Udvalg: Senior,Carsten Bylov genvalgt og Morten Fogtmann for ungdom
genvalgt.
EVENTUELT: Forslag fra PC, at bestyrelsen skal pudse klubbens pokaler.

