Nørre Alslev Boldklub
Ordinær Generalforsamling’s Referat
Mandag d. 18. november 2019 kl. 18.30
I klubhuset, Stationsvej 3, 4840 Nørre Alslev

Dagsorden ifølge vedtægterne
1.

Valg af dirigent
Arne Graae blev valgt som dirigent

2.

Formandens beretning.

Kære medlemmer, bestyrelse og øvrige fremmødte i aften,
Endnu et år er gået her i vores klub. Det har alt i alt være et år som vi godt kan være stolte over.
Vi har dag efter dag haft masser af aktiviteter på vores træningsanlæg og kampbaner.
En aften som i dag, hvor det knap nok nåede at blive lyst før det var mørkt igen – så lyser det op, når man
tænler tilbage på en varm sensommer eftermiddag, hvor banerne var fyldt af børn og unge, der sammen
med deres trænere koncentreret og med smil på læben og højt humør var i fuld gang med træningen og
legen med den runde læderkugle – når jeg stod der og kiggede på – så ved man, hvorfor vi er til og hvilken
opgave vi er sat i verden for at løse.
Det samme torsdag aften – torsdag efter torsdag året rundt – når fodboldfitness trækker folk til. Der bliver
trænet igennem og alle har det sjovt uanset det fysiske og fodboldmæssige udgangspunkt.
For alle har det sjovt.
Senest er FC Prostata kommet til klubben – et træningskoncept for kræftramte mænd. Vi har i samarbejde
med DBU Lolland-Falster og Guldborgsund kommune etableret holdet her i efteråret – et lignende er lavet i
Lolland Kommune i FC Nakskov.
Det er kommet godt i gang hver torsdag aften, og når vi får udbredt kendskabet yderligere til dette tilbud,
så vil det vokse og tiltrække endnu flere, der har brug for at komme i gang fysisk – og have det sjovt
sammen med ligesindede.
For det er jo hvad fodbold handler om – at have det sjovt mens vi kommer i bedre fysisk form samt får lov
til at spille fodbold.
Børnene elsker det – Vi ser det til alle træningerne og kampene de spiller. Vi så det i sommer, da vi igen
afviklede fodboldskole for 10ende år i træk. I år en fodboldskole afviklet i sikre hænder hos Jesper Krøll
Rasmussen og Brian Lodberg samt flere af vores kvindelige seniorspillere. Flot arbejde – og en indsats, som
gør indtryk helt inde i Brøndby i DBU hovedkvarteret. De synes det er flot at vi så mange år i træk har
kunnet lave fodboldskoler med fuldt hus.
Vi ser det til børne stævnerne ..
Vi ser det til ungdomskampene…

Vi ser det til senior, oldboys og veteran kampe..
Vi er en forening, der er sat i verden for at dem, der er her har det sjovt og kommer i god fysisk form
samtidigt ved at spille fodbold.
Det er her vi løfter en større samfundsopgave, og jeg synes vi gør rigtigt meget for at bidrage til den del af
det store samfundsregnskab.
Sådan har det også været i år og sådan skal det også være i de kommende år.
Men det både ærgrer og bekymrer mig meget, at alt andet lige så få vælger vores mange tilbud til. Nuvel –
jo vi har mange børn, der starter til fodbold og skaber grobund for optimisme for fremtiden. Men der er
desværre også mange af dem, der er forsvundet igen når vi når frem til 13-14 års alderen.
Hvorfor de forsvinder er der mange grunde til.. det er ikke så enkelt bare at sige, at det er playstation
konsollen der vandt og nu sidder de bare derhjemme og spiller. Der er så mange forskellige grunde, at det
er til at blive gråhåret over af at regne ud hvad vi gør forkert.
Måske vi ikke gør noget forkert – vi gør har bare ikke gjort det rigtige – vi er endnu ikke lykkedes
tilstrækkeligt med at gøre det rigtige for at fastholde vores ungdomsspillere fra de er 13 år og fremefter.
Det er en udfordring, som jeg ved vores ungdomsudvalg med ungdomsformand Sebastian Hansen arbejder
med – og kommer til at arbejde meget med i de kommende år i samarbejde med resten af bestyrelsen – for
dette er en kæmpe udfordring for hele klubben.
Andre klubber – selvfølgelig dem der er større end os -men også dem, der er mindre en NAB lykkes bedre
end vi er gjort med at fastholde og udvikle deres ungdomsspillere helt frem til overgange til
seniorfodbolden.
Opgaven er ikke umulig og vi skal arbejde videre på at løse den.
Vi ser også samme billede i seniorfodbolden – hvor vi ikke skal mange år tilbage i tiden, hvor der var TRE
seniorhold. I dag har vi et seniorhold i Serie 1 samt et fælles 2. hold i samarbejde med Eskilstrup, der spiller
i serie 3.
En klub af vores størrelse i en by af denne størrelse skal have flere spillere i alle aldre – og vi skal have flere
til at synes det vi som fodboldklub tilbyder – et er tilbud, som de godt gider bruge.
Vi samarbejder med vores nabo klubber om flere af vores hold.
Det er godt – og det er med til at skabe et bedre grundlag for fodbolden.
Men samarbejdet på trods – så bliver vi ikke flere fodboldspillere af den grund.
Billedet er det samme rundt om på Lolland Falster – færre hold i alle rækker.
Vi taler om det – hele tiden – når vi er samlet til formandsmøder i DBU – men der er ingen der knækker
nøden og viser vejen frem.
Denne problemstilling skal vi yde vores bidrag til at løse i de kommende år - det er vores største udfordring.
På et mere overordnet plan har det i årets løb været en række møder om den fremtidige struktur i dansk
bredde fodbold. Lokalunionerne er blevet samlet i det der i dag hedder DBU Bredde.
Det drøftes fortsat hvordan den underliggende struktur skal være – forstået på den måde, skal der fortsat
være et selvstændigt DBU Lolland Falster med egen bestyrelse … eller skal DBU Sjælland og DBU Lolland
Falster samles i en enhed med en samlet politisk bestyrelse.
Det har man nu drøftet i meget lang tid uden at komme nogen vegne – og der er igen indkaldt til
orienteringsmøde om hvordan det går her om 10 dage.
Min holdning er klar – at som tingene er i dag, har vi på Lolland Falster sat os uden for indflydelse på langt
de fleste af de turneringer som vi deltager i ungdomsfodbolden. De bestyres af DBU Sjælland og dermed
også politisk.
Det betød blandt andet at den gennem flere år så roste og anerkendte ”Dobbelt medlemskabs ordning”
hvor talentfulde spillere indtil og med U15 kunne træne og spille med på Nykøbing FCs
talenthold – og samtidigt spille med hjemme i deres hjemklubber, blev underkendt af DBU Sjælland i
foråret.
Den ordning – som var basis for talentudviklingsarbejdet på Lolland-Falster – blev fejet af bordet af DBU
Sjælland før sommerferien – og en række hold på Lolland-Falster – også her fra klubben – blev taberdømte
for at have brugt spillere, der ikke var spille berettiget fordi de havde spillet kamp med NFC.

Her havde DBU Lolland-Falster hverken administrativt og slet ikke politisk noget indflydelse eller styrke til at
få ændret beslutningen.
Så vi står reelt uden et talentudviklingsprogram under DBU Lolland-Falster i dag. Fordi vi har sat os uden for
politisk indflydelse.
Vi har i kunnet sige goddag og velkommen tilbage til Kafe Lodberg som forpagter her i vores klubhus, Det er
et kærkomment gensyn – og vi er her i bestyrelsen glade for at Brian og Gitte var klar til at tage opgaven på
sig, da muligheden igen viste sig.
Og netop det faktum at have et åbent klubhus – hvor der er nogen rigtige mennesker, der tager imod og
gør at man enten som medlem eller gæst i klubben føler sig velkommen. Her skal vi holde fast og støtte
Kafe Lodberg.
Jeg kommer meget rundt i de andre klubber – og her kan jeg melde tilbage, at her har vi noget unikt, som vi
som medlemmer og brugere af klubben skal hæge om og støtte. For der findes ikke noget værre at komme
til klub, hvor der ingenting er – hverken liv, nogen der siger velkommen eller kaffe på kanden til den
obligatoriske franske hotdog.
Så velkommen til Brian og Gitte … og tak til seniorafdelingen og alle de frivillige der i overgangsperioden
sørgede for at der var kaffe på kanden og mad på bordet.
Arbejdet i bestyrelsen har i den forgangne periode fungeret fint. Vi har holdt antallet af møder på et
minimum som et forsøg på kun at mødes, når der reelt var noget at drøfte i bestyrelsen.
Antallet af møder har set i bakspejlet været i underkanten i forhold til at holde den løbende dialog i gang i
bestyrelsen, og det vil vi rette op på i den kommende periode.
Vi har arbejdet med en lang række emner i bestyrelsen
1. Klubbens GDPR politik
2. Vedligehold af klubhuset udvendigt
3. Ny forpagter i klubben
4. Vores økonomi – herunder sponsorater fra lokale virksomheder
5. Og senest vores lejekontrakt med kommunen.
Vi bor jo til leje her – altså vi ejer klubhuset, men det er kommunens jord vi ligger på. Den har vi i alle årene
haft en lejeaftale med først Nørre Alslev kommune og nu Guldborgsund kommune. Den udløber ved
årsskiftet.
Men bare rolig
Vi bliver ikke sat på gaden.
Vi er blevet enige med Guldborgsund kommune om en ny lejekontrakt for de næste 30 år.
Hvilket vi naturligvis er glade for.
Økonomisk er vi kommet godt igennem året – med et mindre overskud – på trods af mange udgifter i løbet
af året til blandet vedligehold af klubhuset. Nødvendige udgifter, hvor vi får dækket en del af dem af
Guldborgsund kommune.
-Jeg vil godt takke bestyrelsen for deres arbejde – en stor tak til PC og kasserer Lena samt Jesper Holm for
utrætteligt at hente sponsor kroner hjem til klubben. Uden dem var vi ilde ude.
Tak til smeden … for ledelsen af seniorafdelingen.. det gør du sgu meget godt.
Tak til Sebastian … der nu har stået i spidsen for børne og ungdomsafdelingen i et år. Et begivenhedsrigt år,
hvor der er blevet sat gang i en masse spændende aktiviteter. Det er en fornøjelse af følge det engagement
du og resten af de frivillige og trænerne lægger for dagen. Jeg mødte Sebastian og Jesper Steffensen for et
par uger siden en søndag i Nykøbing, hvor de var på træner kursus… de gik engageret til sagen, og det er
vejen frem at vi hele tiden uddanner os og gør os dygtigere til gavn for klubbens medlemmer.
Tak til Bjarne Gaarder – der som næstformand har holdt styr på bestyrelsens arbejde…. og i øvrigt taget
godt over på en række opgaver på Hardi Cup,

Tak til Lena Havsteen – klubbens kasserer – for at holde stringent styr på vores penge og at der er styr på
økonomien. Fantastisk arbejde.
Hermed afslutter jeg min beretning – og overgiver den til generalforsamlingen

3.

Beretning fra udvalgene.

Beretning for seniorafdelingen.
Jeg synes der er meget at være glad for i 2019. Måske ikke så meget på resultatsiden – især ikke for første
holdet – men til trods for det, er der rigtig meget at være glad for.
Det første som glæder mig rigtig meget er, at vi har formået at skabe nogle gode samarbejdshold med
Eskilstrup, som har være til glæde både for damer og herrer.
I efteråret 2018 havde vi et dame hold i 11-mandsrækken. I foråret 2019 kneb det lidt, så der måtte vi gå
ned til to 8-mandshold, hvoraf det ene var i samarbejde med Eskilstrup. Imidlertid gik det rigtig godt, så da
vi nåede til efteråret 2019, kunne vi tilmelde et 11-mands og et 8-mandshold. Om det var fordi pigerne
hørte, at vi holder de fedeste fester sammen med de sejeste herrespillere på hele Falster, det tør jeg ikke
sige noget om…… Hvis nogen er i tvivl om det, så kig ind på hjemmesiden, der er fantastiske billeder fra en
fantastisk afslutningsfest.
På dameholdet er der mange unge damer, det er dejligt at de vil spille i klubben, og det er bestemt med til
at gøre klubfesterne mere festlige, men vi er også klar over, at på et tidspunkt vil en del af dem forlade
landsdelen for at studere, men sådan er det jo nok altid hernede på Lolland-Falster. Vi må tage de
udfordringer når de kommer, men lige nu glæde os over, at så mange unge damer vælger at spille fodbold i
NAB.
Sportsligt ligger kvinderne godt fra land i 11 mandsrækken i efteråret 2019. Vi begynder med at vinde den
første kamp, som er et lokalopgør mod NFC. Derefter kniber det mere med resultaterne og der resulterer i
en enkelt uafgjort kamp og 4 nederlag. Vi ender med at blive nr. 6 ud af 7 hold.
Det ovenfor nævnte 8 mandshold i samarbejde med Eskilstrup har en sværere begyndelse. De taber de 4
første kampe. Derefter begynder det at køre noget bedre og de ender faktisk med flot at vinde de 3 sidste
kampe. De ender midt i rækken på en 6. plads ud af 10. hold.
Pokalen på 11. mandsholdet får Mette Buck og på 8. mands holdet tilfalder den Sabine Lenz.
På Herresiden er det også lykkedes at skabe et godt samarbejde med Eskilstrup. Det hele begyndte i 2018,
hvor vi havde et 11-mandsandethold, hvor det ind imellem kneb med at stille hold. Eskilstrup havde et 8mandshold, hvor det også kneb med at stille hold og samtidig ikke følte, at der var så mange sportslige
udfordringer i 8-mandsfodbold. I foråret 2019 besluttede vi at forsøge at imødegå den fælles udfordring, så
vi satte os sammen og skabte sammen et 11-mandshold fortrinsvis af yngre spillere….. hvoraf nogle tilmed
også trænede.
I begyndelsen blev det en social succes, båret frem af Martin Guzek, som aldrig går af banen for gode
sociale aktiviteter. Den sportslige succes var i begyndelsen begrænset, da projektet resulterede i 0 point på
kontoen over 10 kampe. Martin Guzek mente, at det var fordi spillere var i over-træning og beordrede
derfor, at alle skulle tage det med ro henover sommeren, så vi igen kunne begynde at vinde kampe. Som
altid lykkedes Guzeks strategi. I efteråret blev der samlet 15 point og vigtigst af alt lokalbraget mod
Nordfalster var en nedsabling, som vi vandt med 8-1. Når det er lykkedes at få holdet til at fungere på alle
fronter, hænger det sammen med at Martin Guzek og Morten Møller fra
Eskilstrup er et godt team og de forstår at snakke godt sammen samt Mathias Rosenkildes store
engagement fra efterårets start . Jeg har stor respekt for deres projekt og det gør mig rigtig glad at se,
hvordan de motiverer og engagerer de unge mennesker.
Det glæder mig også, at vi ikke har haft spillerafgang på herresiden i hele 2019, derimod har vi haft tilgang
af spillere både udefra og fra egne ungdomsrækker. Når jo,….. en enkelt afgang har der været fra banen,

det er Martin Guzek, der er holdt op med at sætte sig selv på holdkortet. Jeg skal ikke udtale mig om det er
en sportslig fordel eller ej.
Indimellem har vi været op mod 20 mand til træning, det er helt fantastisk, og jeg er overbevist om, at det
er en af de bedste træningsmiljøer på hele Lolland-Falster. At det så ikke altid har resulteret i de mange
sejre, det er det nok andre forklaringer på. Jeg har været ude og se en del LF-serie og serie 1 fodbold i
andre klubber og jeg kan se, at der er flere spillere, som for længst har haft debut på Oldboys og Veteran
holdene. Jeg kan ikke forestille mig, at sådan en flok ældre spillere træner 2 gange om ugen, men
selvfølgelig er en del af dem stadig gode fodboldspillere og kan være med til at gøre en forskel på et serie 1
hold.
Det er imidlertid ikke den filosofi jeg har, da jeg altid vil kæmpe for, at de spillere som træner også er dem,
som skal optræde på holdkortet. Ind imellem når vi taber kampe, har jeg da også tænkt tanken, at måske
kunne nogle af de gamle Oldboys spillere gå ind og spille med på serie 1 holdet og gøre en forskel, men det
er ikke noget som tiltaler mig. Jeg synes grundlæggende at en god fodboldklub ikke kun spiller kampe, men
en god fodboldklub har et godt træningsmiljø. De har et godt miljø omkring klubhuset, hvor der er liv også i
hverdagen. Når man kommer op i klubben, så er der spillere på banerne og spillere der hygger i klubhuset,
det er for mig rigtig god klubånd. Det gør mig rigtig glad, at det er det miljø som vi har i NAB, så selvom vi
måske ikke resultatmæssigt har haft det bedste år, så er jeg en glad seniorformand, som glæder mig over
det gode sociale liv, vi har i klubben.
Det gør mig glad når jeg en torsdag aften kommer op i klubben og kan tælle, at der er 46 som træner på
banerne. Det var fordelt på herretræning, dametræning og fodboldfitness. Det er en kæmpe fornøjelse at
komme og se den aktivitet. Se hvor mange mennesker der har glæde af de vilkår og muligheder, som vi
skaber i NAB. Det overgør for mig så rigeligt en masse sportslige ambitioner. For ret beset, så skal vi
hverken kopiere Brøndby eller FCK, men vi skal være en breddeklub, hvor mange mennesker: børn, unge og
voksne kan komme og ha en god oplevelse og ha det sjovt sammen. At det så samtidig betyder, at mange
får rørt sig og på den måde også skaber livskvalitet, det gør mig virkelig utrolig glad.
Nu skal det ikke lyde sådan, at jeg slet ikke har sportslige ambitioner. Jeg så gerne, at NAB var i LF-serien og
jeg mener også, at vi med de faciliteter, som vi har, burde være en del af den bedste lokale række. Jeg er
også overbevist om, at det sportslige nok skal komme. Ikke i denne sæson og måske hellere ikke i næste,
det er hellere ikke så afgørende, men jeg er overbevist om, at fokus på godt træningsmiljø også vil resultere
i bedre resultater på den lange bange og forhåbentlig en mere fasttømret klubånd og tilknytning til NAB.
Nu har jeg kredsen længe om, at selvom jeg er glad, så kan jeg nok ikke komme udenom, at resultaterne for
især 1. holdet ikke har været helt som jeg kunne ønske mig. Der har været lidt for
mange nederlag, men når vi ser på kampene, så er de fleste tabt med et enkelt mål og dermed kan jeg godt
sige, at det i mange situationer har været marginalerne, som ikke har været på vores side. Et skidt efterår
blev dog sluttet af med 2 gode sejre, så inden vi gik på vinterpause, kom humøret lidt op igen. Vi endte som
nr. 9 ud af 12. Det betyder, at vi i foråret skal spille med i nedrykningsspillet. Der er ingen tvivl om, at
ambitionen er, at vinde det nedrykningsspil. Jeg synes vi har det bedste mandskab og den bedste
træningsindstilling, så det er jeg sikker på kan lykkes. Fra start er der kun 2 point op til førstepladsen, så det
helt op til os selv, om vi vil vinde nedrykningsspillet.
Pokalen på 1. holdet for herrerne tilfalder Jesper Rasmussen.
2. holds pokalen tilfalder Magnus Lund.
Herrernes fighterpokal tilfalder en af de gamle drenge Jimmi Olsen, for hans store vilje til altid at gå foran.
Udover dame- og herreholdene skal jeg naturligvis ikke glemme at nævne vores 3 lidt ældre hold nemlig
Oldboys, Veteran og Masters.
Oldboys holdet vinder deres række, men da kredskampen skal spilles på Vestlolland kneb det med at få
trukket hestene ud af stalden. Jeg ved ikke om det var fordi vi var nået hen var det var blevet koldt og solen
gik tidligt ned. Jeg kan dog godt være lidt ked af, at vi ikke fik samlet os sammen til, at spille den kamp.
Veteranholdet har stort set samme sportslige succes og bliver nr. 2 i deres række.

Veteran-master er i samarbejde med Stubbekøbing boldklub. Det har fungeret nogle år og hidtil har det
knebet gevaldigt med resultaterne, men tænk sig i denne sæson, er det endt med, at de faktisk er begyndt
at vinde nogle af deres kampe, stort tillykke med det.
Pokalen i Oldboys gik til Jannik Larsen. Selvom Jannik er et meget aktivt medlem, som aldrig er bange for at
yde en indsats i klubben, som ungdomstræner og meget andet… så har han formået at prioritere at være
med i samtlige Oldboys kampe.
Pokalen i Veteran gik til Jimmi Kofoed Skov
Pokalen Veteran-Masters gik til Bjarne Wulff
Ud over den sportslige indsats vil jeg også gerne takke for, at vi igen i år fik stablet en flot Hardi Cup på
benene, hvor der deltog næsten 500 spillere fra det meste af landet. Derudover en stor tak for, at der altid
er spillere som griber Boldene og frivilligt hjælper med til at arrangere afslutningsfest og andre gode
aktiviteter i vores klub. Ingen nævnt ingen glemt. Bare en stor tak herfra til alle.
Når jeg kigger samlet på året, så kan jeg konstatere, at for næsten alle holdene, har de sluttet året bedre af
end de begyndte. Det giver jo gode forventninger til 2020, så jeg er fuld af forventninger til den nye sæson
og kan næsten ikke vente på, at græsset bliver grønt igen. Tak til alle som har været med på banerne og
uden for banerne. Jeg synes, at vi har gang i noget rigtig godt i NAB.
Ungdomsudvalgets beretning:
Tak til trænerne. Har styrket det sociale på tværs af årgangene ved bl.a. fællestræning, pinsestævne og
træningsdragter. Og der har været 100 børn til fællesspisning, 150 træningsdragter. 70 børn og en del
forældre til Pinsestævnet. Der er nyt trænerteam til U14, og flere trænere har været på kursus. Der er
fremlagt strategi for op til U9 for forældre og trænere. Ved fællestræning er der mulighed for lidt
elitetræning, med hjælp fra førsteholdsspillere. Og ja, en del unge (U13 til U16) forlader klubben. En stor
tak til Carina for X-level holdet. Vi tager til Pinsestævne igen.
Sponsorudvalgets beretning:
Tak til Lena og Jesper. Der er ca. 50 sponsorer. Har afholdt arrangement her i klubben for spillere og
sponsorer. Har skaffet sponsorater for at holde egenbetalingen nede på 150 træningsdragter.
Bane og Vedligeholdelse udvalgets beretning:
Klubhuset:
Der er i 2019 blevet lavet et nyt udhæng omkring taget på klubhuset, som er blevet færdig i oktober
måned. Omklædningsrum #5 & #6 har fået sat ny bruser op, så der nu er 3 brusere i hvert rum. Der mangler
at blive sat 1 ny bruservæg op i hvert rum, som gerne skulle ske i foråret 2020.
Ønsker: Maling af klubhuset både inde og ude, udskiftning at vinduer – i første omgang 5 stk. Overdækket
terrasse. Opsætning af bænke ved støvlevasken. Renovering af indgangspartiet. Nedgravning af vandrør
under de 2 indkørsler til træningsbanerne. Gennemgang af alle rum ang. mangler og vedligeholdelse.
Stadion:
Nyt stadionur er blevet sat op. 2 nye udskiftningsbokse er påbegyndt og ventes færdige i marts 2020.
Ønsker: Gennemgang af bander or reklameplader. Strøm til stadionhuset er der en løsning på ved at trække
kabel fra det gamle stadion hus til det nye.
Området omkring klubhuset og træningsbanerne:
Der er påbegyndt etablering af en terrasse ved indgangen til den første træningsbane (som ungdommen
står for). Fældning at træer på voldet til tennisbaner er i gang.
Ønsker: Nyt hegn ind til petanque banerne. Ophængning af vandrør på hegnet til tennisbanerne. Male eller
inddække div. Containere samt tilslutning af strøm og indrette rummene med skabe og hylder efter behov.
Montering af lys fra klubhus op til træningsbanerne.
Dette er et lille overblik om hvad der er nået i 2019. Ønskerne er selvfølgelig mange og der er flere end
hvad jeg mener skal have første prioritet. Alt dette der er lavet, kræver en masse frivillige hjælpere som vi
heldigvis har i klubben, og jeg håber på I vil fortsætte.

Dem vil jeg hermed takke mange gange, uden Jer kunne klubben ikke fungere. Ingen nævnt, ingen glemt.

Tennis:
14 medlemmer i tennis og 10 i bordtennis. Stor tak til Lone for de mange års indsats.

4.

Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Det fremlagte regnskab blev godkendt.

5.

Fastsættelse af kontingent og depositum for nøgler
Kontingent: Gratis for U3, U4 & U5. U8 & U9 stiger med 100,- om året. Begrænsningen med
antal af kampe for ”lang distance” medlemmer bortfalder. Uændret kontingent for øvrige
hold.

6.

Behandling af indkomne forslag.
Medlemskab af DGI udgår af vores vedtægter

7.

Valg til bestyrelse og udvalg:
a.
b.
c.
d.

Formand (Ulige år)
Genvalg til formand Søren Knudsen
Næstformand (Lige år)
2 suppleanter til bestyrelse hvert år.
Genvalg af suppleanterne Tobias Nøhr & Jesper Hansen.
1 revisor samt 1 suppleant.
Genvalg af revisor Keld Jørgensen & reviorsupplleant Jakob Jensen

Til udvalg vælges:
e. Seniorudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2. år.
Fodbold. (Ulige år)
Genvalg af seniorudvalgsformand Carsten Petersen. Suppleant Per Christensen.
f.
Ungdomsudvalgsformanden samt 1 suppleant hvert 2.år
Fodbold. (lige år)
g. Sponsorudvalgsformand samt 1 suppleant hvert 2. år (Ulige år)
Genvalg af sponsorudvalgsformand Per Christensen & suppleant Jesper Holm.
i.
Formand, Tennisafdeling (lige år)
8.

Eventuelt
Ingen bad om ordet.

