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Referat
af generalforsamling den 29. januar 2007

Deltagere: 19 deltagere. Afbud fra formanden på grund af sygdom.
1.

Valg af dirigent.
Dennis Hansen blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var
lovligt indvarslet.

2.

Formandens beretning.
Blev omdelt og oplæst af kassereren. Omtalte det glædelige at vi i
ungdoms-afdelingen nu både har en ungdomsleder og en træner.
Kontrakter med både Albani og DanRen er begge fornyet.
Sidste års påskestævne blev igen en succes med ca. 550 starter.
Formanden
takkede klubbens medlemmer for det store arbejde, de har lagt for dagen
for at få stævnet til at fungere. Håber at vi kan gentage dette til det
kommende stævne.
En tak til Jens og Ulla for deres arbejde med vores hjemmeside, som
stadig er flot og fungerer fint.
Formandens beretning blev godkendt.

3.

Ungdomslederens beretning.
Fik ny ungdomsleder og ny træner i den foregående sæson. Afdelingen
består nu af 13 spillere.
Omtalte turnering vedrørende ungdommens år.
Fynske mestre i mix-double.
Julekomsammen for spillere og forældre.
Konklusionen er en ungdomsafdeling i fremgang med aktive unge
mennesker og forældre.
Ungdomslederen beretning blev godkendt.

4.

Regnskab.
Enkelte punkter blev gennemgået af kassereren. Omtalte
kontingentrestancer, som efterhånden er ved at være ude af verden.
Spørgsmål til startgebyr: Det omhandler kampgebyr for henholdsvis udeog hjemmekampe for 1. division.
Regnskabet godkendt.

5.

Indkomne forslag.
Forslag til kontingentstigning. Seniorer 180 kr. pr. for A-medlemmer og
B-medlemmer 60 kr. Ungdom 90 kr. pr. måned. Træder i kraft 1. feb.
2007.
Forslaget vedtaget.

6.

Valg af bestyrelse.
a: Valg af kasserer – Anni Mouritzen genvalgt.
b: Valg af seniorleder – Jens Larsen valgt som ny seniorleder.
c: Valg af bestyrelsesmedlem: Søren Arup genvalgt.
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d: Valg af ungdomsleder: Johan Paulsen genvalgt.
e: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Per Nielsen og Jan Elvang.
f: Valg af revisor: Jean Sørensen genvalgt.
g: Valg af revisorsuppleant: Rudolf Jensen genvalgt.
h: Valg af spilleudvalg: Benny Vognsen og Søren Arup
i: Valg af suppleant til spilleudvalg: Jean Sørensen
7.

Eventuelt.
Delegerede til FBwU’s repræsentantskabsmøde 2007: Ingelise Larsen,
Søren Arup og Jens Larsen.
Der blev efterlyst lodtrækning ved træningsaftenerne. Dette vil blive taget
op igen hver den 1. onsdag i måneden.
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen med tak for god ro og orden.

Ingelise Larsen
Formand
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Lars Lindbjerg
Sekretær

Dennis Hansen
Dirigent
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