Referat af generalforsamlingen
mandag d. 7. februar 2005
Generalforsamlingen blev påbegyndt kl. 19.30. Der var fremmødt ca. 15 personer ud over
bestyrelsen.
SH bød velkommen og der blev herefter holdt 1 minuts stilhed til minde om Thorleif
Hovgaard og John Møller - 2 af vore æresmedlemmer, som desværre gik bort i 2004.
Generalforsamlingen fortsatte herefter i.h.t. dagsordenen:
Punkt 1: Valg af dirigent.
IS blev valgt.
Punkt 2: Fremlæggelse af årsberetning v. formand og afdelingsformænd.
SH aflagde beretning om det forgangne år (se bilag).
LP aflagde beretning om sæsonen 2004 i dameafdelingen:
- man har haft godt styr på omkostningerne i det forgangne år
- det er myldret til med nye medlemmer, igangsatte tiltag m.h.p. hvervelse af nye
medlemmer har måttet aflyses
- man har prioriteret træningsture for alle for at styrke sammenholdet i afdelingen
- holdene har opnået mange flotte resultater i årets løb
- der er endnu ikke fundet en ny formand til at tage over fra LP når hun stopper i maj
2005.
NB aflagde beretning om sæsonen 2004 for ungdom yngst (se bilag)
PBN aflagde beretning om sæsonen 2004 for ungdom ældst:
- der har været tilgang af medlemmer i denne aldersgruppe
- flere af holdene er rykket op, et par af vore spillere har deltaget på ungdomslandsholdet (spiller nu i Lyngby)
- afdelingen har arbejdet med at opdatere klubbens målsætning – dette arbejde
fortsættes i den kommende år med henblik på implementering fra næste år
- det er lykkedes at skaffe klubben div. opgaver, som giver alle ungdomshold
mulighed for at tjene penge til f.eks. træningslejre o.l.
RAN aflagde beretning om sæsonen 2004 for seniorafdelingen:
- det har været et godt år for vores 1.hold. Der er fra 1/1-05 ansat ny træner (Bjarne
Jensen) og der er store forventninger til hvad dette samarbejde kan bringe.
- Herresenior 4 rykkede op i serie 4, de øvrige hold har klaret sig tilfredsstillende.
Der var herefter forespørgsel fra forsamlingen omkring hvilke overvejelser AFK gør sig
m.h.t. at sikre, at spillerne bliver i klubben i stedet for at flytte til andre klubber i kommunen. Der blev spurgt hvilke visioner man har for klubben omkring de ældste ungdomsårgange og den pågældende opfordrede til at bestyrelsen husker også at tage hånd om
bredden og gøre det sjovt for den enkelte at komme til træning.
En anden tilhører følte, at de yngste årgange bliver svigtet lidt og efterlyste også mere
fokus på bredde frem for elite.
SH oplyste at der gøres et stort arbejde for at finde kvalificerede trænere som kan løfte
opgaven og skabe nogle gode rammer for spillerne. Klubben tilbyder endvidere træner050207_Referat gf hjemmeside
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kurser m.v. til interesserede. PBN redegjorde for brugen af ”sam-træning” på tværs af
årgangene.
NB påpegede, at man som bestyrelse er meget afhængig af input fra ”brugerne” af
klubben, hvis tingene ikke fungerer optimalt. Han opfordrede til at man fremover kontakter
gruppeledere, afdelingsformænd eller bestyrelsen hurtigst muligt i tilfælde af problemer.
En tilhører spurgte til evt. samarbejde med kommunens andre klubber – SH oplyste at et
sådant samarbejde allerede er etableret.
IS rundede debatten af og konkluderede, at bestyrelsen havde fået gode input til næste
års bestyrelsesarbejde.
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
EB informerede forsamlingen omkring problemstillingen med den manglende underskrift
fra revisor nr. 2. Herefter blev regnskabet kort gennemgået. Forsamlingen spurgte lidt ind
til bøde-udgifter, den ringe overskud fra revyen og sponsorindtægter.
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter i 2005.
En tilhører foreslog ”kortlægning” af hvad kontingentkronerne går til (%-vis fordeling).
Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget.
Punkt 5: Indkomne forslag.
IS redegjorde for det modtagne forslag omkring mulighed for aflønning af bestyrelsesmedlemmer. Forslagsstiller, Michael Pyndt Andersen, begrundede sit forslag med at det bliver
sværere og sværere at skaffe frivillige ledere til at varetage de tunge bestyrelsesposter og
mente derfor at tiden var inde til at se på honorering af det udførte arbejde i form af refundering af konkrete udgifter (telefon, internetforbindelse o.l.).
SH redegjorde for bestyrelsens holdning – egentlig aflønning vil være svær at administrere
m.h.p. hvem man skal aflønne og hvem der ikke skal have noget. Godtgørelse af udgifter
vil dog være en mulighed.
Forslaget blev debatteret af forsamlingen og IS rundede af med at konkludere, at bestyrelsen opfordres til at se på mulighederne for at godtgøre trænere og ledere konkrete
udgifter.
Punkt 6: Valg af afdelingsbestyrelse.
Ad a: EB blev valgt
Ad b: BS blev genvalgt
Ad c: JS blev genvalgt
Ad d: PV blev valgt
Ad e: Vakant
Ad f: Vakant
Ad g: PBN blev genvalgt
Ad h: MvS blev valgt
Ad i: Vakant
Ad j: Vakant
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IS bad forsamlingen give bestyrelsen fuldmagt til at besætte de vakante poster hurtigst
muligt. Dette forslag kom til afstemning og der var flertal for at give bestyrelsen denne
fuldmagt. Der blev opfordret til i højere grad end tidligere at benytte hjemmesiden til
annoncering efter frivillige ledere.
Punkt 7: Valg af revisorer.
Ad a: Claus Carlsen blev genvalgt
Ad b: Erik Starberg blev genvalgt
Ad c: Jørgen Lundgaard blev genvalgt
Punkt 8: Eventuelt.
En tilhører spurgte om der i klubben foreligger en beslutning om, at spillerne i de enkelte
årgange skal spille i ens tøj. SH forklarede at bestyrelsen henstiller til, at man bruger det at
klubben anbefalede mærke i spillertøj i de enkelte årgange, men at der ikke er nogle
egentlige regler angående dette.
En tilhører foreslog at man i forbindelse med regnskabet stillede de enkelte afdelinger op
side om side i et regneark. Dette blev i bestyrelsen taget til efterretning men vil i givet fald
kun være et supplement til regnskabet.
Klubbens hjemmeside blev af en tilhører kritiseret for at være kedelig – vedkommende
opfordrede til at gøre siden mere spændende for på den måde at få flere til at bruge siden.
NB forklarede, at man i klubben har valgt et standard-program for at gøre administrationen
af hjemmesiden så enkel som muligt. Der er planer om fremover at give de enkelte hold
mulighed for selv at lægge nyheder m.v. ind på hjemmesiden, så også på den baggrund er
det vigtigt at det teknisk er enkelt at opdatere siden. Andre tilhørere udtrykte tilfredshed
med hjemmesiden men efterlyste hurtigere opdatering af nyheder o.s.v.
IS rundede punktet af, takkede for indlæggene og for god ro og orden og gav herefter
ordet til SH.
SH takkede for de mange input fra forsamlingen og sluttede af med at udbringe et 3-foldigt
leve for AFK.
Generalforsamlingen blev afsluttet ca. 21.40.
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