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

REFERAT
AFK, generalforsamling mandag d. 19/2-2013 kl. 19.30
i klubhusets cafeteria på Skovvang Stadion
Der var mødt 15 deltagere op ud over bestyrelsen.
Formanden Ivan B. Skov (IBS). Generalforsamlingen fulgte herefter jf. 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)
Afdelingsformændende havde ingen supplerende bemærkninger.
Formandens beretning blev herefter godkendt uden sprøgsmål fra salen.
Punkt 3: Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.
På vegne af kasserer Peter Voergaard (PV) fremlagde Frederik Knudsen (FK) regnskabet og
redegjorde kort for de vigtigste poster. Der er et samlet underskud på kr. 125.000, hvilket
primært skyldes en stor afskrivning på tabte kontingenter på 241.000. Der har været iværksat
spareplaner for at imødegår disse afskrivninger, hvilket har afbødet underskuddets størrelse.
Bestyrelsen vil i 2013 styrke medlemsregistreringen, samt iværksætte tiltag til at få restanterne
til at betale deres kontingent.
Spørgsmål fra tilhørerne til budgettet:
1. Hvordan er status for boldlageret?
Svar (IBS): Der er indkøbt bolde som trænerne kan bestille via afdelingsformændende.
2. Er det krav om betaling af kontingent via BS?
Svar (SJ): Nye medlemmer tilmeldes BS. Der er tanker om online-registrering med indmeldelse.
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt af forsamlingen.
Punkt 4: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
For 2013 budgetterer klubben med et nul resultat. Bestyrelsens forslag til ændret kontingentsats
for ungseniorer (19-28-årige) fra 2000,- til 1600,- fordelt over 4 rater blev fremlagt af FK og
godkendt. De øvrige kontingentsatser fortsætter uændret.
Spørgsmål fra tilhørerne til budgettet:
1. Hvad dækker udgifter til spillertøj?
Svar (IBS): Det dækker både spillertøj og trænertøj.
2. Hvorfor stiger udgifter til kørepenge i senioafdelingnen?
Svar (FK): Der regnes med flere trænere og holdledere.
3. Hvorfor skæres der i udgifterne til ungdom ældst?
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Svar (BF): Der skæres ikke mere i ungdom ældst end i de andre
afdelinger.
4. Er der afsat penge til fest ved indvielse af det nye klubhus?
Svar (IBS): Nej, men man håber på kommunens bidrag og kan i øvrigt
trække på projektkontoen.
5. Er der stadig noget der hedder passivt medlemskab?
Svar (SJ): Dette vil blive undersøgt, men er nok forsvundet under oprydningen af
medlemsregistreringen. I givet fald vil det blive genindført.
Kontingentsatserne for 2013 kan ses på klubbens hjemmeside.
Punkt 5: Indkomne forslag.
Ingen
Punkt 6: Valg af formand.
Ivan B. Skov er ej på valg.
Punkt 7: Valg af kasserer.
Peter Voergaard er ej på villig til genvalg. Frederik Knudsen vælges for 2 år.
Punkt 8: Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Ad a:
Sekretær Ulrik Lassen er på valg og genvælges for 2 år.
Ad b:
Flemming Bærentzen er ej på valg.
Ad c:
Anna Toftegaard er ej på valg.
Ad d:
Niels Leegaard er på valg og genvælges for 2 år..
Punkt 9: Valg af afdelingsformænd:
Ad a:
Seniorudvalgsformand blev Frederik Knudsen genvalgt for 1 år.
Ad b
Kvindeudvalgsformand Jacob Højbjerg er ej villig til genvalg. Jakob Hecksher vælges
som ny formand for kvindeudvalget
Ad c:
Brian Falk (UÆ) ej villig til genvalg. Bestyrelsen får mandat til at finde en ny formand,
og BF bibeholder posten, indtil videre i 3 mdr.
Ad d:
Erik Drejer (UY) genvalgt for 1 år.
Punkt 10: Valg af 2 bestyrelsessuppleanter:
Ad a:
1. Suppleant: Kent Skov (tidligere 2. suppleant) vælges for 1 år.
Ad b:
2. Suppleant: Ole Chr. Larsen (sikkerhedschef og tidligere 1. suppleant) vælges for 1
år.
Punkt 11: Valg af revisorer.
Ad a:
Mads Heidemann er på valg og genvælges for 1 år
Ad b:
Kim Stage er på valg og genvælges for 1 år .
Ad c:
Jørgen Lundgaard er på valg og genvælges som revisorsuppleant for 1 år.
Punkt 12: Eventuelt.
Spørgsmål og kommentarer fra salen:
1. Skal cafeteriaet ved Møllemosen forpagtes ud?
Svar (IBS): Det er afgørende at caferteriaet bliver samlingspunkt for spillere og ledere, og en
forudsætning er, at det forpagtes med tilladelse til at lave mad ud af huset i begrænset omfang.
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Alternativt skønnes det ikke at være rentabelt for en forpagter. Dette
diskuteres aktuelt med kommunen.
2. Med det nye klubhus ønskes en genskabelse af klub, og alle
trænere/holdledere bør opfordre spillere til at benytte klubhuset, inkl.
omklædning og brug af cafeteriatet før og efter kampe og træning for at genskabe sammenhold
og klubkultur.
3. Stor til til Rune Arn for den nye og velfungerende hjemmeside.
JL nedlagde herefter sit hverv som dirigent og gav ordet til IBS, som takkede for JL for myndigt
at have styret generalforsamlingen. IBS gav vingaver til dirigent JL, afgånde afdelingsformænd
BF og JH, samt FK for en stor arbejdsindsats med regnskab og budget.
IBS bad afslutningsvis forsamlingen rejse sig og udbringe et trefoldigt leve for AFK.
Generalforsamlingen blev herefter afsluttet kl. 21.00.
Ulrik Lassen
Referent
Den 24. februar 2013.
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