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

REFERAT
AFK, generalforsamling mandag d. 23/2-2011
kl. 19.30 i klubhusets cafeteria på Skovvang Stadion
Der var mødt 12 deltagere op ud over bestyrelsen.
Formanden Ivan B. Skov (IBS) bød velkommen og generalforsamlingen fulgte herefter
dagsordenens punkter.

Punkt 1: Valg af dirigent.
Jesper hammer (JH) 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)
Frederik Knudsen aflagde beretning om senior (bredde, 3. 4. og 5. hold)
Carsten Buchwald aflagde beretning og Elite (senior 1 og 2, U 19, U 17 og U 15-1)
Brian Falk aflagde beretning for ungdom ældst
Helle Balle aflagde beregning for dameafdelingen
Erik Drejer aflagde beretning for ungdom yngst.
Der var sprøgsmål vedr. fodboldskolen, som tidligere har været i uge 26, men nu er flyttet til uge
31. Man ønsker at fastholde uge 26, men fodboldskolen er rykket pga. baneplejen.
Endvidere et sprøgsmål til hjemmesiden, hvor der fortsat er links til alterntive sites for de
forskellige hold og årgange. Man ønsker at samle det hele, og bestyrelsen har nedsat et udvalg
til at se på det.
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. Regnskabet blev
herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen.
Punkt 4: Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen forslag til uændret kontingentsats blev fremlagt af PV. Et forslag fra salen for en
stigning på kr. 75, blev diskuteret – det skulle modsvare faldet i kommunens tilskud pr. medlem.
Det tages til efterretning, mhp. evt. forhøjelse næste år. Herefter blev bestyrelsens forslag
godkendt enstemmingt
Kontingentsatserne for 2011 kan ses på klubbens hjemmeside.
Punkt 5: Indkomne forslag.
Ingen
Punkt 6: Valg af formand.
Ivan B. Skov ej på valg.
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Punkt 7: Valg af kasserer.
Peter Voergaard genvalgt for 2 år.
Punkt 8: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ad a:
Steffen Jacobsen ej villig til genvalg. Suppleant Ulrik Lassen blev valgt til sekretær
for 2 år
Ad b:
Flemming Bærentzen ej på valg.
Ad c:
Flemming Kirkskov på valg i utide (ønsker at udtræde). Bestyrelsens forslag suppleant
Anna Toftegaard blev valgt for 1 år.
Ad d:
Niels Leegaard villig til genvalg, valgt for 2 år.
Punkt 9: Valg af afdelingsformænd:
Ad a:
Som seniorudvalgsformand blev Frederik Knudsen genvalgt for 1 år.
Ad b
Helle Balle ej villig til genvalgt. Bestyrelsen foreslår Jacob Højbjerg, som blev valgt
som dameudvalgsformand for 1 år.
Ad c:
Brian Falk ej villig til genvalgt. Ingen opstillede forslag til nyvalg, og efter aftale
fortsætter Brian Falk indtil en afløser er fundet.
Ad d:
Erik Drejer villig til genvalgt, valgt som ungdomsformand yngst for 1 år.
Punkt 10: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Ad a:
1. Suppleant: Ulrik Lassen er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Steffen
Jacobsen, som blev nyvalgt for 1 år.
Ad b:
2. Suppleant: Anna Toftegaard er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår
sikkerhedschef Ole Chr. Larsen, som blev nyvalgt for 1 år.
Punkt 11: Valg af revisorer.
Ad a:
Flemming Nejstgaard villig til genvalg, valgt for 1 år
Ad b:
Vakant) Bestyrelsen fik mandat til at forsøge at finde endnu en revisor.
Ad c:
Jørgen Lundgaard blev genvalgt som revisorsuppleant
Punkt 12: Eventuelt.
Spørgsmål fra salen vedrørende visionerne for AFK med forslag om at diskutere og nedskrive
visioner for fremtiden. Bestyrelsen tager forslaget til efterretning, og der er allerede taget initiativ
til at diskutere visoner ud fra et oplæg, som er på vej.
JH nedlagde herefter sit hverv som dirigent og gav ordet til IBS, som takkede for JH for myndigt
at have styret generalforsamlingen. IBS gav vingaver til de afgående bestyrelsesmedlemmer
Helle Balle og Stefan Skov, og til dirigent Jesper Hammer.
IBS bad afslutningsvis forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt leve for AFK.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet kl. 21.30.

Ulrik Lassen
referent

ALLERØD FODBOLDKLUB - POPPELVEJ 1 D - 3450 ALLERØD - TLF. 4817 7121
www.alleroedfk.dk

2

