Referat
Generalforsamling Smut D.24. januar 2011.

Pkt. 1

Valg af dirigent.
Lars Lindbjerg blev valgt til dirigent,
og konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Pkt. 2

Formandens beretning.
Benny læste beretningen, der blev nævnt holdenes placering i den forgangne
sæson, samt igangværende sæson.
Også resultatet af klubmesterskabet, klubmesterpokalen & øvrige stævner hvor
spillere fra klubben har gjort sig bemærket.
Formandens beretning godkendt.

Pkt. 3

Ungdomslederens beretning.
Ungdomslederen berettede om resultater, samt nuværende placeringer i
ungdomsrækkkerne
Ungdomslederens beretning godkendt.

Pkt. 4

Regnskab.
Anni forelagde regnskab for 2010 & budget for 2011. Anni berettede om
kassebeholdningen, og hvorfor den har den ”pæne” størrelse.
Regnskabet godkendt.

Pkt. 5

Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet nogen forslag.

Pkt. 6

Valg af bestyrelse:
a: Valg af kasser : Anni modtog genvalg.
b: Valg af seniorleder : Jens Larsen modtog ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslog Morten Nielsen, som blev valgt.
c: Valg af 1 bestyrelsesmedlem : Gitte Hemmingsen modtog genvalg.
d: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Ole B Rasmussen & Tommy Jensen
modtog genvalg
e: Valg af revisor :Jean Sørensen modtog genvalg.
f: Valg af revisorsuppleant : Bent Hemmingsen modtog genvalg.
g: Valg af spilleudvalg: Jean Sørensen modtog genvalg.
h: Valg af suppleant til spilleudvalg: Ingelise Larsen modtog genvalg.

Pkt. 7

Eventuelt, herunder bl.a.
- Festudvalg.
Ulla Larsen blev genvalgt, ny valgte blev Susanne Garp & Ingelise Larsen.
- Valg af delegerede til FBwU’s repræsentantskabsmøde 6. marts 2011.
Benny Vognsen, Morten Nielsen & Jørn Garp.
Jørn Garp spurgte om holdsammensætningen, og måden holdene sættes på.
Jørn følte sig tilsidesat da han gerne ville mere ud at spille, når det passer med de
weekender han ikke arbejder.
Der blev diskuteret en evt. fusion med en indtil videre unavngiven klub, efter en
forespørgsel til Ole Rasmussen. Dette vil dog indebære at der skal være to
træningsaftener om ugen, da ingen fra den pågældende klub har mulighed for at
træne om onsdagen. Der blev foreslået b-medlemskab, således kan der trænes på
kort de dage hvor det kan passe sig.
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