Generalforsamling referat
Gladsaxe-Hero Boldklub har afholdt ordinær generalforsamling
Mandag den 26. februar 2018 kl. 19.00 i klublokalet.
Formanden åbnede mødet med at mindes 4 kammerater som i årets løb desværre har
forladt os.
Forsamlingen holdt et minuts stilhed til ære for Kurt Hansen, Preben Müller, Flemming
Pedersen og Mogens Langkilde.
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Torben Schackinger som dirigent, Torben Schackinger blev valgt.
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
2. Beretning for det forløbne år
Formanden, næstformand og seniorformand berettede mundtligt om det forgangene
år. Formanden takkede alle aktive og sponsorer for et godt samarbejde i 2017.
Beretningen blev vedtaget. Se beretningen her er på klubbens hjemmeside.
3. Regnskab for det forløbne år
Formanden fortalte at vi på grund af gode indtægter fra bl.a. loppen og banko er
kommet ud af året med et pænt overskud.
Regnskabet blev vedtaget. Regnskab 2018 – er på klubbens hjemmeside.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen forslår uændret kontingent for 2018. Forslaget blev vedtaget.
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5. Behandling af indkomne forslag
Der er indkommet forslag om at kamptøj skal selvfinansieres af medlemmer i
ungdomsafdelingen. Se forslaget i bilag B.
Generalforsamlingen besluttede:
- Kamptøj skal fortsat leveres til hver årgang.
- Kamptøj skal vaskes fælles for hele sæt.
- Bestyrelsen skal indskærpe overfor alle trænere/ledere at det er deres ansvar
at der passes på tøjet og at tøjsættet er intakt.
- Det skal indskærpes at det ikke er tilladt at gå hjem i kamptøj. Alle skal klæde
om inden og efter kamp og træner udleverer og indsamler tøjet.
- Bestyrelsen sikrer at ovenstående meddeles i en retningslinje til
trænere/ledere.

6. Valg
Titel
Næstformand 2 år
Seniorformand 2 år
Kasserer 2 år
Repræsentant 2 år
Suppleant 1 år
Suppleant 1 år
Revisor 2 år
Fanebærer 1 år
Fanebærersuppleant 1
år
Hele bestyrelse se bilag A

Tidligere
Kenneth Colding
Keld Møller Jensen
Anette Nygaard
Per Knudsen
Anita Andersen
Mikkel Alstrup
Christina Munck Poulsen
Michael Brøndsted

Valgt
Kenneth Colding
Keld Møller Jensen
Anette Nygaard
Per Knudsen
Mads Berg
Mikkel Alstrup
Jeanette Knudsen
Michael Brøndsted
Thorleif Olsen

7. Fremtidigt arbejde
Dirigenten gav formanden ordet.
Formanden fortalte om det fremtidige arbejde, der blev redegjort for:
a. Ungdom, herunder FIFA turnering den 17.3.2018.
b. Senior
c. Efterlevelse af klubbens værdier
d. Loppen
e. Banko
f. Ungdomsafslutning og 5 a side den 23.6.2018.
g. Sponsorer
h. Flyttegruppe, flytning til bolden

8. Eventuelt
Formanden fik ordet til en afsluttende bemærkning.
Formanden takkede Anita Andersen som udtræder af bestyrelsen. Anita har været en
kæmpe kapacitet som har været værdsat og elsket og været meget aktiv i klubbens
arbejde. Stor tak til Anita, og vi glæder os til Anita fortsat er aktiv omkring Banko
spillene og håber vi ser hende på stadion til vores hjemmekampe.
Formanden fremsatte et stort tak til alle frivillige ledere, trænere og alle dem der
hjælper til med alle opgaver i klubben.
Formanden takkede dirigenten for at styre generalforsamlingen.
Dirigenten afsluttede mødet med at rose medlemmerne for god ro og orden.

Bilag A:
Valgte i Gladsaxe-Hero Boldklub er:
Titel
Formand 2 år
Næstformand 2 år
Seniorformand 2 år
Ungdomsformand 2 år
Kasserer 2 år
Sekretær 2 år
Repræsentant 2 år
Repræsentant 2 år
Suppleant 1 år
Suppleant 1 år
Revisor 2 år
Revisor
Fanebærer 1 år
Fanebærersuppleant 1
år

Navn
Per Sundberg
Kenneth Colding
Keld Møller Jensen
Thomas Kragh
Anette Nygaard
Carl Emil Lysholm Clausen
Per Knudsen
Michael Brøndsted
Mads Berg
Mikkel Alstrup
Jeanette Knudsen
Torben Høy
Michael Brøndsted
Thorleif Olsen

På valg næste gang
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2020
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Bilag B:
1.
Ændring af fremgangsmåde med tøj i ungdoms afdeling
Jeg føler at tiden er inden at der kan komme en nye måde og styre vores kamp tøj.
Jeg kan se at når de for nyt tøj ikke har styr på det særlig langt tid.
Synes det er mange penge som kunne bruges bedre
Forslag.
Vores egne spiller køber deres eget kamp tøj
Og træner laver en liste med NR. M.m
Så kan de også få navn på ryggen
Samt selv stå for størrelser m.m
En måde kun jo være at hvert hold kun prøve og finde en sponsor når de skulle have
nyt tøj.
Og så lave en fordelings nøgle så hold kunne få penge samt klubben nogle
Man kan gøre det i rigtig mange klubber
Så det kan vel også ske i GHB
2 jeg har tjekket klubber rundt om os og vi er meget billigere end andre klubber
faktisk rigtig meget også klubber som gør det med tøjet
Hilsen Dan Boskov

