Generalforsamling - Valby IF
- Den 27. marts 2017, Café Mæt, Valby Kulturhus
Tilstede:
Michael Glöde – bestyrelsesmedlem og træner de seje krudtugler og tilknyttet Zahles seminariumskole
Anna Riis – tilknyttet Springmix og Ålhom Skole
Eva Marckmann – suppleant – tilknyttet HIT for voksne, danseholdet og Lykkebo Skole
Mona Carlsund – forældreforening og tilknyttet de seje krudtugler og Valby Skole
Henrik Olsen – tilknyttet de seje krudtugler og Vigerslev Alle Skole
Maja Frommelt – tilknyttet springmix, de seje krudtugler og Trekronergade Freinet skole
Pernille Andersen – tilknyttet springmix og Trekronergade Freinet skole
Stine Hammer – tilknyttet de seje krudtugler og Hansted Skole
Kathrine Torning – tilknyttet de seje krudtugler og Hansted Skole
Frederik Winge – træner showkids
Anders Nielsen - bestyrelsesmedlem, træner for de seje krudtugler og springmix
Søren Winther - formand bestyrelsen og tilknyttet springkompagniet, boldhold og Vigerslev Alle skole
Steffen Pedersen – tilknyttet Springkompagniet og Vigerslev Alle Skole
Jeanette Hänel – tilknyttet de seje krudtugler og Hansted Skole
Dorte Bruun – tilknyttet de seje krudtugler og Hansted Skole
Anne-Mette Scheibel – bestyrelsesmedlem og tilknyttet familieholdet og Ålholm skole

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
AD1: Dorte Bruun vælges som dirigent og Anne-Mette Scheibel vælges som referant

2. Aflæggelse af beretning
AD 2: Se vedhæftede beretning. Bemærkninger i form af tak fra Anders og Michael

3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
AD 3:













Se bilag
Det skal bemærkes, at tilskud tilknyttes børn. Indtægterne en smule lavere pga. et tumlingehold,
som ikke har været oprettet i år og et noget mindre familiehold.
Vi satte trænerhonoreringen ned, så man kunne honorere ekstra fx ifht. gavekort m.m.
Bestyrelsen besluttede også at fjerne deres honorar
Der er indkøbt for 94.000 kr. til redskaber bl.a. til air-tracks.
Opvisningen koster ca. 20.000 kr. at afholde. Dertil gives 60.000 kr i tøjtilskud på 150 kr. pr.
deltager.
Der er en stigning i kursusudgifter pga. en stor kursusaktivitet.
Vi har et underskud i indeværende år på 26.495,90 kr. som bestyrelsen foreslår overføres til
balance.
Vi har ca. 150.000 i instruktørudgifter om året.
På bankkontoen er der 448.754,35 pga en veldreven forening igennem mange år.
Årsregnskab indstilles til godkendelse og til efterfølgende kontrol af revisor. Regnskabet
godkendes.

Bemærkninger til årsregnskabet:




Er det en stor egenkapital der er?
Det er godt at have en buffer, hvis vi skal indgå nye samarbejder med fx Ålholm Skole, den nye
Europaskole mfl. om indkøb af redskaber m.m.
En kommentar: Er der mulighed for at man som forældre kan give mere fx ved at aktivere gennem
fundraising.

4. Fremlæggelse af budget for næste regnskabsår til efterretning
AD 4:










Se bilag
Vi foreslår, at kontingentet til fra 785 til 850 kr. til næste sæson. Derfor ses en lille stigning i
indtægtssiden. De 785 kr. har ligget fast i mange år.
Vi arbejder med den samme holdsammensætning.
På udgiftssiden har vi ikke lagt udgift til aspirantholdet ind. Målet er, at aspirantholdet kan være
selvbærende. Der kan muligvis komme et lille underskud på aspirantholdet.
Der er lagt flere udgifter til DGI’s forårsstævne, og så er der sat et beløb af til Stevnsturen, hvis det
kan komme op at køre.
Der budgetteres med et underskud på 3000 kr.
Et spørgsmål går på underskuddet ifht. om kontingentet skal stige, og der bliver besvaret, at det
ikke er noget problem, når der er penge i kassen – og vi samtidig har tilpasset kontigentet fra 785 til
850 kr.
Budgettet tages til efterretning uden indvendinger.

5. Fastsættelse af kontingent


Den foreslås øget fra 785 til 850 kr. Kontingentet fastsættes til 850 kr. pr. person.




Bestyrelsen har i den forbindelse foreslået, at der kan oprettes friplads, hvilket besluttes af den nye
bestyrelse.
En mulighed er også, at flere familier kan søge om tilskuddet og dele, så det er en mere fleksibel
model.

6. Behandling af indkomne forslag


Ingen indkomne forslag.

7. a. valg af bestyrelse i henhold til § 4
Opstillede kandidater:





Michael Glöde genopstiller – vælges som bestyrelsesmedlem
Mona Carlsund – vælges som bestyrelsesmedlem
Henrik Olsen – vælges som bestyrelsesmedlem
Katrine Torning – vælges som bestyrelsesmedlem

Følgende personer blev valgt som bestyrelsesmedlemmer:





Michael Glöde genopstiller – vælges som bestyrelsesmedlem
Mona Carlsund – vælges som bestyrelsesmedlem
Henrik Olsen – vælges som bestyrelsesmedlem
Katrine Torning – vælges som bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen er forpligtiget til at have kontakt til to trænere:


Karen Østergaard og Frederik Winge stiller op som instruktørkontakt sammen

7. b. valg af suppleanter
Der blev valgt 4 suppleanter:





Stine Hammer stiller op som suppleant
Pernille Howalt Andersen stiller op som suppleant
Trine Fich stiller op som suppleant
Steffen Pedersen stiller op som suppleant

8. a. valg af 2 bilagskontrollanter
Jonas Holsbek og Anders Nielsen blev valgt.

8. b. valg af bilagssuppleant
Peter Nissen blev valgt.

9. Eventuelt



Det blev foreslået bestyrelsen, at trænerne får et førstehjælpkursus
Det blev drøftet, hvordan man sikrer trænerrekrutteringen fremover.







Forældreforening/support:
Maja Frommelt
Jeanette Hänel
Eva Marchmann
Anna Riis
Anne-Mette Scheibel

Underskrifter til godkendelse af referatet
Som dirigent:

____________________________
Dorte Bruun

______________________________
Søren Vinther, Formand på valg 2018

__________________________
Henrik Olsen, på valg 2018

__________________________
Kathrine Torning, på valg 2018

______________________________
Michael Glöde, Kasserer på valg 2019

___________________________
Mona Carlslund, på valg 2019

