Generalforsamling Ikast KFUM Volley 2015
Tid: Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00-22.00 inklusiv bowling
Indbudte: Alle spillere, trænere samt forældre til kids- og ungdomsspillere (forældre til
spillere under 14 år har stemmeret, spillere over 14 år har stemmeret). 58 deltagere.
Sted: Big Bowl, Nørregade 2, Ikast. Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Referat:
1. Valg af dirigent og referent samt konstatering af om generalforsamlingen er lovligt
varslet.
Mats Björkman blev valgt som dirigent. Lisa Gramkow Østergaard blev valgt som
referent. Generalforsamlingen blev konstateret lovligt varslet.
2. Formandens beretning til godkendelse.
Erik Kreuzfeldt fremlagde beretning, som blev godkendt.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Anja Kjærsgaard fremlagde regnskabet. Regnskabet blev godkendt. På trods af at der var
budgetteret med et underskud, endte vi med et overskud på 65.718. Dette skyldes
blandt andet et flot Ikast Cup – et af de største vi har afholdt – samt en række andre
arrangementer med godt overskud.
4. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet blev godkendt. Eneste ændring var stigning på 50 kroner for kids.
Kontingentinddrivelsen kører godt, stor ros til trænere og spillere for dette.
5. Handlingsprogram inkl. forslag til budget for det kommende år til godkendelse.
Forslag til handlingsprogram og budget fremvises på mødet.
Mats Björkman fremlagde principperne i et nyt program ”Volley for life”, hvor én af
ledestjernerne er at spillerne har lyst til at blive i klubben, og man fortsætter med at
spille volley hele livet.
Input fra deltagerne: Ressourcerne ift. haltid og trænere vil sandsynligvis blive en af de
største udfordringer. Det må løses efterhånden.
Det nye handlingsprogram fremlagt af Mats blev godkendt.
Budgettet fremlagt af Anja blev godkendt.
Forslag til takster blev godkendt. Eneste ændring i forslag til takster var at priser for
stævner er det samme uanset at stævnet ligger i udlandet.
6. Diskussion af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.
Punktet bortfaldt, da ingen forslag var indkommet.
7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer. I dag 5 medlemmer + 1 suppleant.
Det blev godkendt at bestyrelsen fremover har to suppleanter, mens der fortsat fem
ordinære medlemmer.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Bestyrelsesmedlemmer vælges for to år ad gangen, suppleanter vælges for et år. Der er
denne gang tre medlemmer samt en suppleant på valg.
Genvalg til Erik Kreuzfeldt, Anja Kjærsgaard og Johannes Elbæk. Emma Björkman og

Julie Dahl blev valgt som suppleanter.
9. Valg af revisor
Carsten Nielsen blev valgt. Tak til Per Nielsen for tjansen hidtil.
10. Nedsættelse af eventuelle udvalg. Herunder ungeudvalget.
Ungeudvalg blev nedsat: Julie Dahl, Julie Jensen, Katrine Dahl, Helene Elbæk og Emma
Björkman. Der blev afsat 15.000 kr. til ungeudvalgets arbejde.
11. Eventuelt
Der afholdes pizzavolley den 28/3.
Der afholdes TC-camp i påsken torsdag-lørdag. Hjælp til madlavning søges.
Formand Erik Kreuzfeldt fik særlig hædrende omtale og anerkendelse for sit store
engagement i klubben sammen med fru formand Charlotte.
12. Bowling. Klubmester: Simon Krogh Anderson, HU18.

