ALLERØD FODBOLD KLUB
MEDLEM AF LILLERØD IDRÆTSFORENING OG
ALLERØD IDRÆTS-UNION.

AFK, generalforsamling mandag d. 23/2-2010
kl. 19.30 i klubhusets cafeteria på Skovvang Stadion
Inden generalforsamlingen udtalte formanden mindeord for en af klubbens tidligere formænd
Jens Plenge Jakobsen, som afgik ved døden 29. juni 2009.
Æret være hans minde.
Der var mødt 21 deltagere op ud over bestyrelsen.
Formanden Ivan B. Skov (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 klubbens hjemmeside)
Helle Balle aflagde beregning for dameafdelingen
Brian Falk aflagde beretning for ungdom ældst
Erik Drejer aflagde beretning for ungdom yngst.
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
Kassereren Peter Voergaard (PV) fremlagde regnskabet og redegjorde kort for de vigtigste
poster. Der var flere spørgsmål fra forsamlingen, som alle blev besvaret af PV og
kontingentkassereren. Regnskabet blev herefter godkendt af forsamlingen. 1 stemte imod.
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslag til kontingentstigninger samt ændring til fremtidig opdeling af årgangene
blev fremlagt af PV.
Efter en længerevarende debat satte dirigenten bestyrelsens forslag til afstemning.
Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag. 6 stemte imod.
Kontingentsatserne for 2010 kan ses på klubbens hjemmeside.
Punkt 5: Indkomne forslag.
1. Bestyrelsen forslag til en ændring af AFK’s vedtægter blev enstemmigt vedtaget.
De reviderede vedtægter kan ses på klubbens hjemmeside.
2. En årgang i ungdomsafdelingen havde fremsendt et forslag ”FREMTIDENS AFK”.
Det fremsatte forslag gik på at nedsætte et udvalg/tænketank, som refererede direkte til
bestyrelsen.
Udvalgets skulle have til formål at samle hele foreningen på tværs af alle årgangene, og
gøre dem klar til udflytning til Møllemosen. Bestyrelsen kunne tilslutte sig forslaget.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen anmodede udvalget om at udarbejde
forslag til behandling i bestyrelsen.
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3. Damesenior havde fremsendt en forslag gående på, at det skulle være et lavere
kontingent for spillere, som ikke trænede, men kun var interesseret i at spille kamp.
IBS forklarede, at spille fodbold i AFK var en samlet pakke. Det var et tilbud til spillerne
om både at træne og spille kampe. Om de ville benytte sig af hele pakken eller kun dele
deraf, var op til den enkelte.
Efter en kort debat trak damesenior forslaget.
Punkt 6: Valg af formand.
Ivan B. Skov blev genvalgt for 2 år.
Punkt 8: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ad a:
Steffen Jacobsen blev valgt til sekretær for 1 år (Ralf Oest var afgået i utide).
Ad b:
Flemming Bærentzen blev genvalgt for 2 år.
Ad c:
Flemming Kirkskov blev nyvalgt for 2 år.
Punkt 9: Valg af afdelingsformænd:
Ad a:
Som seniorudvalgsformænd blev Stefan skov og Frederik Knudsen nyvalgt for 1 år.
Ad b
Helle Balle blev genvalgt som dameudvalgsformand for 1 år.
Ad c:
Brian Falk blev genvalgt som ungdomsformand ældst for 1 år.
Ad d:
Erik Drejer blev genvalgt som ungdomsformand yngst for 1 år.
Punkt 10: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Ad a:
1. Suppleant: Ulrik Lassen blev nyvalgt for 1 år.
Ad b:
2. Suppleant: Anna Toftegaard blev nyvalgt for 1 år.
Punkt 11: Valg af revisorer.
Ad a:
Vakant ) Bestyrelsen fik mandat til at konstituere sig med 2 revisorer
Ad b:
Vakant ) snarest muligt.
Ad c:
Jørgen Lundgaard blev genvalgt som revisorsuppleant
Punkt 12: Eventuelt.
Ingen indlæg.
JL nedlagde herefter sit hverv som dirigent og gav ordet til IBS, som takkede for JL for myndigt
at have styret generalforsamlingen.
IBS bad afslutningsvis forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt leve for AFK.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet kl. 22.15.

Ivan B. Skov
referent
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