Generalforsamling i FK Fjordsiden 2018
Referat
Klubbens første generalforsamling fandt sted tirsdag den 27. februar 2018. Der var 15 medlemmer der
havde trodset kulden, og mødte op til både spisning og samling.
Formand Jonas Serup bød de fremmødte velkommen kl. 18:00, hvor der blev serveret lidt mad og drikke
inden den officielle generalforsamling startede kl. 19:00
Også her bød formanden officielt velkommen, og dagsorden kunne starte. Første punkt var veloverstået og
der skulle nu findes en dirigent. Valget faldt på Bent Gasberg.
Bent præsenterede dagsordenen og roste bestyrelsen for opstarten af FK Fjordsiden i sommeren 2017. En
lille ændring til punkt 6 blev nævnt. Ændringen var, at det ikke var bestyrelse medlemmerne der var på
valg, men kassér.
Formandens beretnings blev fremlagt uden indsigelser.
Hernæst skulle årsregnskabet fremlægges og da kasserer Christian Sigh ikke kunne være til stede, var det
næstformand Kristian Gasberg der fremlagde dette.
Klubben kunne præsentere et fint regnskab for det første halve år i klubbens historie, med kun et ganske
lille underskud på -7.625,Der blev spurgt ind til indendørs kontingent, som bestyrelsen tog til sig, og ligeledes et spørgsmål til, om
klubbens bødekasse gik til klubben. Her var svaret nej, det er udenom klubben.
Budgettet for 2018 blev også præsenteret af næstformanden og her var der større tal på bordet. Idet
klubben er steget i medlemmer og hold, samtidig med at sponsorarbejdet er blevet intensivt sat i gang.
Klubben sigter derfor efter et fint overskud i 2018, der lyder på 6.700,- som er målrettet klubbens
målsætninger.
Enkelte spørgsmål ift. trænerlønninger samt overskuddet, som begge blev besvaret tilfredsstillende til
medlemmerne.
Kontingent for indendørs træning, er delt 50/50, således der ligger indtægter både i 2017 og 2018.
Dette laves om fra kommende regnskabsår, hvor alle kontingenter for indendørs bliver påført regnskab for
2019.
Der var ingen indkomne forslag
Formand Jonas Serup modtog genvalg uden modkandidater og sidder som formand i yderligere 2 år.
Kasserer Christian Sigh blev også genvalgt og sidder på posten det næste år.
Der bliver lavet vedtægtsændring i 2019, der gør, at kassér og formand ikke er på valg samme år.
Bestyrelsesmedlem Mads Balslev valgte at trække sig fra bestyrelsen og her skal lyde et kæmpe tak for
indsatsen i de forgangne 8 måneder. Mads har ydet en kæmpe indsats og vil fortsat bidrage i klubben.
Som erstatning for Mads foreslog bestyrelsen Jeppe Vinther og dette blev godkendt af
generalforsamlingen.
Bestyrelsen består dermed af følgende:
Formand: Jonas Serup
Kasserer: Christian Sigh

Næstformand: Kristian Gasberg
Bestyrelsesmedlemmer: Jeppe Vinther og Morten Petersen

Under Evt. blev der snakket om diverse sociale arrangementer. Hertil en forklaring på klubbens
organisation, hvor medlemmerne blev opfordret til at deltage aktivt i diverse udvalg.
Der blev også tid til et lille indslag om sponsorarbejdet, hvor det blandt andet fremførtes, at der er indgået
aftale med OK og Det Faglige Hus og medlemmerne blev opfordret til at bakke om disse.
En stor opfordring blev også givet til de personer, der ønsker at være en del af pige-/dameudvalget, eller
bare spille i klubbens pige-/dameafdeling. Alle kan melde sig, og der er plads til alle i FK Fjordsiden.
Dirigenten rundede afslutningsvist generalforsamlingen af og i den forbindelse vil bestyrelsen gerne sige
ham tak for indsatsen.

