ALLERØD FODBOLD KLUB
MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING

AFK, generalforsamling mandag d. 23/2-2009
kl. 19.30 i klubhusets cafeteria på Skovvang Stadion
Der var mødt ca. 30 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 (beretningen kan ses på vores hjemmeside
http://lillerod.klubfodbold.dk/Dokumenter/Bestyrelsens_beretning_for_2008-2.pdf).
John Ingerslev aflagde beretning for seniorafdelingen.
AV aflagde beregning for dameafdelingen
BF aflagde beretning for ungdom ældst
ED aflagde beretning for ungdom yngst.
Både i dameafdelingen og i de to ungdomsafdelinger har der været stor tilgang i 2008. Ungdom
yngst repræsenterer alene ca. 50% af klubbens samlede medlemstal.
IBS havde i forbindelse med klubbens samlede årsberetning bedt om forsamlingens mandat til
at bestyrelsen melder AFK ind i AIU. Dette blev godkendt af forsamlingen.
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
PV fremlagde regnskabet og redegjorde kort for de vigtigste poster. Der var et enkelt spørgsmål
fra forsamlingen og regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen.
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent i 2009:
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

Dette blev godkendt af forsamlingen.
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Punkt 5: Indkomne forslag.
1. Bestyrelsen foreslog en ændring af AFK’s vedtægter. Klubben har
tidligere benyttet LIF Idrætsforenings vedtægter, som også indeholdt afdelingsvedtægter.
LIF Idrætsforenings hovedafdeling er imidlertid i gang med en større strukturændring
som blandt andet indebærer, at underafdelingerne ikke længere er omfattet af
hovedafdelingens vedtægter. Bestyrelsen havde derfor udarbejdet forslag til nye
vedtægter, som blev delt rundt til forsamlingen. IBS gennemgik herefter de nye
vedtægter punkt for punkt. Der kom enkelte spørgsmål og bemærkninger fra
forsamlingen. De nye vedtægter blev herefter vedtaget ved håndsoprækning (38 for, 0
imod), dog opfordrede forsamlingen bestyrelsen til at arbejde videre med de forslag og
bemærkninger der var fremkommen under debatten.
2. Årgang 2000 stillede forslag om, at klubben snarest muligt får udarbejdet retningslinier
for fordeling af træningstider blandt de forskellige årgange og afdelinger. Bl.a. har de
undret sig over, at årgang 2000 og 2001 kun kan få sene træningstider på Møllemosen
og/eller Lillerød Skole, når de samtidig oplever, at flere baner står ubenyttede hen kl.
18.30 – hvorfor kan de yngste årgange ikke som udgangspunkt få de tidligste tider og så
fremdeles?
Klubben nuværende baneudvalg redegjorde for de mange hensyn, der skal tages
(ønsketider, banebelastning, samling af årgange etc.), når tiderne skal fordeles.
Bestyrelsen tog de fremkomne input og tilkendegivelser til efterretning og lovede, at det
nye baneudvalg vil tage disse med ”i bagagen”, når de påbegynder deres arbejde.
Punkt 6: Valg af afdelingsbestyrelse.
Ad a:
PV blev genvalgt
Ad b:
Bestyrelsen foreslog Ralf Oest - Ralf blev valgt.
Ad c:
Bestyrelsen foreslog Niels Legaard – Niels blev valgt.
Ad d:
CØ blev valgt.
Ad e:
Bestyrelsen foreslog Helle Balle – Helle blev valgt.
Ad f:
BF blev genvalgt
Ad g:
ED blev genvalgt
Ad h:
Bestyrelsen foreslog Birgit Skov – Birgit blev valgt.
Ad i:
Bestyrelsen foreslog Jan Fledelius – Jan blev valgt.
Punkt 7:
Ad a:
Ad b:
Ad c:

Valg af revisorer.
Steen Jørgensen blev genvalgt
Frederik Knudsen blev genvalgt
Jørgen Lundgaard blev genvalgt

Punkt 8: Eventuelt.
Ingen indlæg.
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JL nedlagde herefter sit hverv som dirigent og gav ordet til IBS, som
takkede for god ro og orden.
IBS bad afslutningsvis forsamlingen rejse sig og udbringe et tre-foldigt
leve for AFK.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet kl. 21.35.
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