Referat DTH Generalforsamling
28-05-2018
Ordinær generalforsamling er lovligt invarslet i offentlige medier (mindst 14
dage forud for afholdelse af generalforsamlingen).
I henhold til §13 skal nedenstående punkter behandles på
generalforsamlingen.
Punkt
1.

Titel
Valg af dirigent, samt stæmmetællere

2.

Aflæggelse af beretning om
bestyrelsens arbejde ved formanden

3.

Kasseren fremlægger det reviderede
regnskab til godkendelse

4.

5.

Fremlæggelse af det kommende års
budget

Fastsættelse af kontingenter

Aktion
Dirigent: Rico Jørgensen
Stemmetællere: Jette Andersen og Brian
Maach
Antal stemmer: 27
• Formand, Morten Andersen, har
offentliggjort sin beretning 14 dage
forud for generalforsamlingen.
•
•

Ingen spørgsmål til beretningen.
Kasserer Linda Gorlas fremlagede de
væsentlige punkter fra regnskabet.

•

Julestævne, banko og sponsorater har
givet et godt overskud.

•

Alt i alt et godt regnskab og hermed en
god egenkapital.

•

Regnskabet er vedtaget af alle
stemmeberettigede.

•

Vedlagt revideret regnskab

•

Kasser Linda Gorlas fremlagde det
kommende budget.

•

Der er lagt et forsigtigt budget til den
kommende sæson. Det forventes, det
kommende budget går i nul.
Medvirkende årsager til dette er:
o Ustabil indtægt til banko –
varierende antal deltagere.
o Investering i klubrådgiver, Nicolai
Nøddebo.

•

Vedlagt budget 2018/2019.

•

Dame Senior og ungdom: Ingen
kontingentstigning.
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Punkt

Titel

Aktion
• Herre Senior: Kontingent hæves til kr.
1.650,-. Dvs. en stigning på kr. 200,-.
•

Kontingentstigningen blev vedtaget af
alle stemmeberettigede.

•

Der blev ytret bekrymning om, at den
kommende kontingentstigning kunne
medføre nedsat frivillig hjælp fra Herre
Senior.

6.

Udvalgenes beretninger

Ungdomsudvalg:
• Ungdomskoordinator, Rico Jørgensen,
har offentliggjort sin beretning 14 dage
forud for generalforsamlingen.
• Der blev lagt op til at der skulle være en
forældrerepræsentant fra hver årgang i
udvalget. Evt. pålægge/sætte krav om,
at der er en koordinator fra hvert hold.
Bankoudvalg:
• Intet at berette.
Julestævneudvalg:
• Intet at berette.
Sponsorudvalg:
• Intet at berette.
Kioskudvalg:
• Intet at berette.

7.

Drøftelse af kommende års arbejde

•

8.

Indkomne forslag

9.

Valg af formand, dog kun på lige årstal

10.

Valg af kasserer, dog kun på ulige
årstal

Nicolai Nøddebo fremlagde sine
idéer/emner til kommende års arbejde:
o Skolestævne
o Søge legater/fonde
o Samarbejde med kommunen
o Samarbejde med
ungdomskoordinatoren
o Mv.
• Der bliver ikke Spar Nord Cup i år –
KFUM har trukket sig fra samarbejdet
med Spar Nord Cup.
• Der arbejdes på at få etableret et U10
Pige-hold
• Der mangler trænere til Trille & Trolle
og U10/U12 Drenge
Skal være formanden i hænde senest 8
dage inden generalforsamlingen. Der er
ikke modtaget nogen forslag til afstemning.
Morten Andersen blev enstemmigt genvalgt
som formand.
• Linda Gorlas har valgt at træde ud af
bestyrelsen uden for tur.
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Punkt

11.

Titel

Aktion
• Inger Skærbæk blev enstemmigt valgt
for en 1-årig periode.

Valg af bestyrelse (+ 2 suppleanter)

Følgende stillede op til valg i
bestyrelsen:

5 medlemmer i lige år
4 medlemmer i ulige år

Kristian Egebæk Mortensen
Julie Rønne
Rico Kvistorf Jørgensen
Henrik Sigersen
Natasia Dahlin Guth
Runa Aalykke Larsen
Iht. gennemført afstemning blev
følgende valgt til bestyrelsen:
Julie Rønne
Runa Aalykke Larsen
Kristian Egebæk Mortensen
Rico Kvistorf Jørgensen
Henrik Sigersen
Følgende suppleanter blev valgt:
Natasia Dahlin Guth
Mathilde Solander

12.

Valg af udvalg

Lægges op til bestyrelsen.
Helle Christensen og Brian Maach meldte
sig som medlemmer af et eventuelt
ungdomsudvalg.

13.

Valg af revisor 8+ 1 supplenat)

•
•

14.

Eventuelt

•
•

•

•

Jette Andersen blev enstemmigt
genvalgt som revisor.
Maria Andersen blev enstemmigt
genvalgt som revisorsuppleant.
Øl ud af hallen, når der spilles
ungdomskampe
Dommerbord
o Hvordan planlægges dette?
o Oplæring – vejledning
o Malene Lund vil gerne hjælpe til
ved divisionskampene.
I stedet for kontingentstigning blev der
forslået, at man selv skulle købe
spillertøjet. Dette er tidligere blevet
fravalgt af bestyrelsen, da man er bange
for at miste spillere.
Meddele spillerne at de skal betale for
spillertøjet, hvis det ikke leveres retur

Side 3 af 4

Punkt

Titel

Aktion
ved sæsonafslutning. Dette kunne
eventuelt indskrives i klubbens
vedtægter.
• ”Gulerod i stedet for pisk”. Give en
dusør til holdet hvis alt spillertøj kom
retur ved sæsonafslutning.
• Koordinering af træningstider med
fodbolden.
• Se på fordeling af haltider. Kunne der
trænes på andre tidspunkter/dage ift.
koordinering med fodbolden.
• Beskrivelse af udvalgene og medlemmer
af disse på DTH’s hjemmeside.
• Ungdomsudvalget skal have sit eget
budget.
Alle indkomne forslag vil blive medtaget på
førstkommende bestyrelsesmøde.
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