ALLERØD FODBOLD KLUB
MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

AFK, bestyrelsesmøde 4/2-2008 (før generalforsamling)
Afbud: BN, AV.
Bestyrelsen + Jørgen Lundgaard (JL) mødtes kl. 18.00 til spisning samt gennemgang af den
forestående generalforsamling.
Dagsorden for generalforsamlingen:
Dagsordenen blev gennemgået og JL blev orienteret om de enkelte punkter.
Trænere:
Senior – Henrik Greve har lovet at tage sig af 2. holdet sammen med en hjælper. Henrik har
ingen fodboldmæssig uddannelse men får i første omgang lidt ekstra opbakning samt
efterfølgende relevant uddannelse.
Ungdom ældst – årgang 93.2 mangler fortsat en træner – ingen emner ”på bedding”.
Ungdom yngst – alle trænerposter er besat men enkelte årgange er som helhed lidt ”tyndt”
bemandet.
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AFK, generalforsamling mandag d. 4/2-2008
kl. 19.30 i klubhusets cafeteria på Skovvang Stadion
Der var mødt ca. 15 deltagere op ud over bestyrelsen.
IBS bød velkommen og generalforsamlingen fulgte herefter dagsordenens punkter.
Punkt 1: Valg af dirigent.
Jørgen Lundgaard (JL) blev valgt. JL takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var varslet og indkaldt i.h.t. vedtægterne, samt at dagsordenen var i
overensstemmelse med foreningens love.
Punkt 2: Fremlæggelse af årsberetning v. formand og afdelingsformænd.
IBS aflagde beretning om det forgangne år (se bilag).
Desværre var ingen repræsentanter for dameafd. til stede, hvorfor der ikke blev aflagt
årsberetning for denne afdeling.
BF fortsatte med beretningen for ungdom ældst (se bilag). ED aflagde beretning for ungdom
yngst (se bilag) og SJ sluttede af med beretningen for seniorafdelingen (se bilag).
En tilhører kommenterede situationen på 2. holdet (hvor en del spillere er stoppet) og
opfordrede til, at man gør mere for at fastholde de spillere, som ikke kommer på 1. holdet.
IBS bekræftede, at bestyrelsen er opmærksomme på problemstillingen. Man håber at
ansættelsen af John Ingerslev som sportschef kan være medvirkende til at samle spillerne lidt
mere.
Herefter bad Jane fra Bankobanden om taletid for at bede om hjælp fra fodboldklubben til at
opretholde afholdelsen af det ugentlige bankospil i Centerhallen. Man har brug for en person
hver onsdag fra kl. ca. 18.30 til kl. 22.00. Bankobanden bad om opbakning fra bestyrelsen og
forsamlingen, da man ellers ser sig nødsaget til at ”slukke og lukke”.
IBS forsikrede, at klubben er meget villige til at hjælpe. Bankobanden er en vigtig del af AFK og
yder et væsentligt økonomisk tilskud til klubben hvert år. Bestyrelsen har allerede etableret et
udvalg, som skal være ansvarlig for Bankobandens fortsatte virke.
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
PV fremlagde regnskabet og redegjorde kort for de vigtigste poster. Der var et enkelt spørgsmål
fra forsamlingen angående entreudvalgets overskud, som vedkommende mente burde være
større. PV forsikrede, at regnskabet stemmer overens med det regnskabsmateriale, man har
modtaget fra entreudvalget.
Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.
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Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen fremlagde et forslag om forhøjelse af kontingenterne for
2008 som følger:
Støttemedlemmer:
Poder:
Ungdom yngst:
Ungdom mellemst:
Ungdom ældst:
Senior:

Kr.
-

800,00
800,00
1.000,00
1.200,00
1.400,00
1.800,00

(ingen stign.)
(stign. fra kr. 700,00)
(stign. fra kr. 900,00)
(stign. fra kr. 1.050,00)
(stign. fra kr. 1.150,00)
(stign. fra kr. 1.600,00)

En tilhører opfordrede til fortsat tæt opfølgning på kontingentrestancer. Bestyrelsen bekræftede,
at dette fortsat er et fokuspunkt i 2008.
Punkt 5: Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
Punkt 6: Valg af afdelingsbestyrelse.
Ad a:
IBS blev genvalgt
Ad b:
JH blev genvalgt
Ad c:
Bestyrelsen foreslog Flemming Bærentzen – Flemming blev valgt
Ad d:
Bestyrelsen havde ingen forslag, og der var ingen forslag fra forsamlingen.
IBS bad om forsamlingens mandat til at bestyrelsen forsøger at besætte posten som
seniorudvalgsformand hurtigst muligt. Dette blev godkendt af forsamlingen.
Ad e:
BN og AB blev genvalgt
Ad f:
BF blev genvalgt
Ad g:
ED blev genvalgt
Ad h:
Bestyrelsen havde ingen forslag, og der var ingen forslag fra forsamlingen.
IBS bad om forsamlingens mandat til at bestyrelsen forsøger at besætte posten
hurtigst muligt. Dette blev godkendt af forsamlingen.
Ad i:
Bestyrelsen havde ingen forslag, og der var ingen forslag fra forsamlingen.
IBS bad om forsamlingens mandat til at bestyrelsen forsøger at besætte posten
hurtigst muligt. Dette blev godkendt af forsamlingen.
Punkt 7: Valg af revisorer.
Ad a:
Steen Jørgensen blev genvalgt
Ad b:
Frederik Knudsen blev genvalgt
Ad c:
Jørgen Lundgaard blev genvalgt
Punkt 8: Eventuelt.
En tilhører spurgt yderligere ind til hentydningerne tidligere på aftenen til, at der skulle være
uregelmæssigheder i forbindelse med entreudvalgets regnskaber. IBS pointerede, at
bestyrelsen INTET kendskab har til, at der skulle være fejl eller uregelmæssigheder i det af
entreudvalget aflagte regnskab.
Der var herefter ikke flere indlæg fra forsamlingen. JL nedlagde derfor sit hverv som dirigent og
gav ordet til IBS, som takkede for god ro og orden og lovede forsamlingen, at bestyrelsen også
fremadrettet vil arbejde for at højne forholdene i og omkring klubben.
IBS bad afslutningsvis forsamlingen rejse sig og udbringe et tre-foldigt leve for AFK.
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Generalforsamlingen blev herefter afsluttet kl. 21.05.

AFK, bestyrelsesmøde 4/2-2008 (før generalforsamling)
Afbud: BN, AV.
IBS bød velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen:
Bestyrelsen skulle herefter konstituere sig selv:
Flemming Bærentzen blev valgt som næstformand
Forretningsudvalget består af IBS, BS, FB, PV, PP samt kontingentkassereren.
Øvrige udvalg blev gennemgået og ”bemandet” jf. vedlagte oversigt.
Herudover blev følgende aftalt:
IBS repræsenteret AFK i LIF’s hovedbestyrelse, i forhold til Allerød Kommune (sammen med
PV), samt i AIU. ED er klubbens repræsentant i samarbejdet med FCN.
Kommende møder:
Onsdag d. 12/3-08
Onsdag d. 2/4-08
Torsdag d. 15/5/08
Tirsdag d. 10/6-08
Mandag d. 11/8-08
Tirsdag d. 9/9-08
Mandag d. 6/10-08
Mandag d. 3/11-08
Onsdag d. 10/12-08

B-møde
FU-møde
FU-møde
B-møde
B-møde
FU-møde
FU-møde
B-møde
B-møde

Alle møder finder sted kl. 19.00 i klubhuset på Skovvang Stadion.
Der er IKKE spisning i forbindelse med møderne.
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