Generalforsamling Ikast KFUM Volley 2017
Tid: Torsdag den 23. februar 2017 kl. 19.00-22.00 inklusiv bowling
Deltagere: 58 spillere, trænere samt forældre til kids- og ungdomsspillere (forældre til
spillere under 14 år har stemmeret, spillere over 14 år har stemmeret)
Sted: Big Bowl, Nørregade 2, Ikast

1. Velkomst og dagsorden
2. 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 var indkaldt den 29. januar (Facebook), mere end 10 dage før og
dermed rettidig.
3. Formandens beretning til godkendelse.
Beretningen blev godkendt. Beretningen kan ses på klubbens facebookside – opslået 23.
februar.
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt - overskud på 28.000 kr. Det er meget flot gået som ny ligaklub.
Det skyldes især klubbens mange arrangementer, hvor der tjenes penge på at lave mad:
Ungdomscamps, Ikast Volley cup, kantinedrift osv.
5. Handlingsprogram - herunder godkendelse af:
a. Målsætninger for 2017
Målsætningen: Styrke kids kan måske omformuleres lidt, så det bliver mere konkret.
Bestyrelsen kigger på dette.
b. Kontingent
Godkendt – dog med rettelse af årstal, så U19-21 indgår nu i senior.
c. Takster
Godkendt.
d. Forslag til budget for 2017.
Godkendt.
6. Diskussion af eventuelle forslag til vedtægtsændringer.
Punktet bortfalder, da der ikke er indkommet forslag til vedtægtsændringer.
7. Fastsættelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen består i 2017 af fem bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter. Medlemmer
sidder i 2 år af gangen, suppleanter i ét år.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Caspar Kainamura Pedersen og Adelina Pedersen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Emma Björkman blev genvalgt som suppleant.
Erik Kreuzfeldt, Johannes Elbæk og Anja Kjærsgaard blev genvalgt som
bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af revisor
Carsten Nielsen blev genvalgt.
10. Nedsættelse af eventuelle udvalg. Herunder ungeudvalget.
Ungeudvalget fortsætter. Katrine Dahl går ud. Fem nuværende fortsætter: Emma
Björkman, Nanna Hjuler Jensen, Julie Dahl, Helena Elbæk, Caspar Kainamura Pedersen.
Desuden indgår fire nye i udvalget: Cecilie Carmés, Mathilde Villadsen, Henrik Esteban, og
Daniel Houe.
11. Eventuelt
Alle forældre skal komme mindst 1 gang (gerne flere) og hjælpe til enten TC camps i
påsken, Pinse, DMU21 og sommer camp.
Peter Kjellerup fik prisen som årets ildsjæl for sin store indsats på de mange herrehold
(både senior og ungdom) i klubben. Tusind tak!
12. Bowling og kåring af den officielle klubmester: Fabian Fog Wichmann vandt – tillykke!

