Referat af generalforsamlingen
mandag d. 6. februar 2006
Deltagere:

Søren Hvekstrup
Jan Svensson
Preben Andersen
Birgit Skov
Erik Bjerrekær
Peter Voergaard
Per Engel
Michael von Staffeldt
Per Brønsholm Nielsen
Berit Nord
Ivan Skov

SH
JS
PA
BS
EB
PV
PE
MvS
PBN
BN
IS

Afbud

Afbud

Generalforsamlingen blev påbegyndt kl. 19.30. Der var fremmødt ca. 10 personer ud over
bestyrelsen.
SH bød velkommen og indledte herefter generalforsamlingen i.h.t. dagsordenen:
Punkt 1: Valg af dirigent.
Jørgen Lundgaard blev valgt.
Punkt 2: Fremlæggelse af årsberetning v. formand og afdelingsformænd.
SH aflagde beretning om det forgangne år (se bilag).
JS aflagde i PE’s fravær en kort beretning for seniorafdelingen.
BN aflagde beretning for dameafdelingen.
MvS aflagde beretning for ungdom yngst (se bilag).
PBN aflagde beretning for ungdom ældst (se bilag).
En tilhører oplyste, at nogle holdledere og gruppeformænd i hans årgang ikke var blevet
inviteret til lederfesten. Bestyrelsen tog dette til efterretning og lovede at gøre alt for, at det
ikke gentager sig.
En repræsentant for årgang 96 oplyste, at årgangen formodentlig ikke vil stå for at
arrangere SkoleCup til næste år.
PBN informerede herefter kort om klubbens målsætning og MvS aflagde beretning for
målsætningsudvalget, som bl.a. arbejder med at forbedre vilkårene for børnefodbolden i
AFK.
Der var flere input i forbindelse med dette punkt; En repræsentant for årgang 95 bad om,
at ungdom ældst også holdes orienteret om arbejdet med projekt ”Bedre Børnefodbold”.
En anden tilhører udtrykte sin glæde over, at udvalget og bestyrelsen holder fast i linierne i
DBU’s oplæg omkring Bedre Børnefodbold i stedet for at fastlægge en ”light-version” af
principperne, som det har været brugt i andre klubber. Endelig blev der fra tilhørerne
opfordret til, at klubben ansætter en koordinator, som kan stå for den praktiske
implementering af de nye børnefodbold-principper samt være sparringspartner for
trænerne i ungdomsafdelingen.
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Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
EB gennemgik kort regnskabet. Der blev fra forsamlingen bl.a. spurgt ind til størrelsen på
kontingent-restancerne. Bestyrelsen bekræftede, at der var fokus på dette problem og at
der var igangsat forskellige tiltag for at få inddrevet tilgodehavendet snarest muligt.
En tilhører spurgte hvorfor det afsatte beløb til uddannelse af trænere i 2006 er mindre end
i 2005. Bestyrelsen forklarede at der i regnskabet er afsat en sum penge til
målsætningsudvalget i forbindelse med projekt ”Bedre Børnefodbold” og at uddannelse af
trænere bl.a. også hører herunder.
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingenter i 2006, dog forhøjes kontingentet med kr.
50,00 pr. betaling såfremt man ønsker at betale halvårligt i stedet for helårligt. Endvidere
vil der fremover blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 25,00 for 1. rykker, kr. 50,00 for 2.
rykker og kr. 100,00 for 3. rykker.
En tilhører gentog sit forslag fra sidste år omkring ”kortlægning” af hvad
kontingentkronerne går til (%-vis fordeling). EB indrømmede, at bestyrelsen ikke havde
fået gjort noget ved den del, men lovede at komme med noget sådant næste år.
Bestyrelsens forslag blev herefter vedtaget.
Punkt 5: Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.
Punkt 6: Valg af afdelingsbestyrelse.
Ad a: SH blev genvalgt
Ad b: PV blev valgt
Ad c: PE blev genvalgt
Ad d: BN blev valgt
Ad e: PBN blev genvalgt
Ad f: MvS blev genvalgt
Ad g: Bestyrelsen foreslog Brian Falk. Brian blev valgt
Ad h: Flemming Kirkskov blev valgt
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 efterlyste mere ”gang” i hjemmesiden – syntes det kører lidt sløjt. SH
informerede om, at man i forbindelse med det nye sponsorarbejde har taget initiativ til at
re-designe hjemmesiden.
En tilhører spurgte til status for de nye baner ved Møllemosevej. SH gav en kort status for
projektet. De baner, der anlægges nu, er klar til brug i 2007. Vores forslag til anlægget i
øvrigt indeholder 1 ½ kunstgræsbane samt 1.000-1.200 m2 klubhus. Desværre ejes den
jord, hvor klubhuset og kunstgræsbanerne skal ligge, endnu ikke af kommunen.
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En tilhører påpegede, at Blovstrød Løverne umiddelbart ikke anvender alle faciliteter i
klubhuset og på stadion de aftener, hvor de råder over dem. Den pågældende forstod ikke
helt, hvorfor man ikke kan spille på stadion f.eks. tirsdag aften. SH lovede at tage dette op
i stadion-bestyrelsen.
Der blev spurgt ind til den nye sponsoraftale med Nike og hvorvidt man kan acceptere
andre tøjmærker. Der blev også efterlyst en fast prisliste, så alle potentielle sponsorer
enkelt kan se, hvad et sæt spillertøj til en given årgang koster.
Der var herefter ikke flere indlæg fra forsamlingen. Jørgen Lundgaard rundede punktet af
og gav herefter ordet til SH.
SH takkede for de mange input fra forsamlingen og for god ro og orden og sluttede af med
at udbringe et 3-foldigt leve for AFK.
Generalforsamlingen blev afsluttet ca. 21.35.
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