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1. Velkommen – Alf 

Formanden Alf K. Andersen bød velkommen til de fremmødte.  
 
Det kunne konstateres, at generalforsamlingen er rettidig indvarslet og at eventuelle beslutninger 
vil være gyldige. 
 

2. Valg af dirigent og referent – Alf 
De fremmødte valgte formanden til dirigent og Flemming Petersen til referent. 
 

3. Bestyrelsens beretning for 2009 – Alf 
Formanden Alf K. Andersen redegjorde i sin beretning for, at der på kun 14 måneder er indsamlet 
460.000 kr. Heraf udloddes 60.450 kr. til Skjern GF FODBOLD den 1. maj 2010. Udlodningen i 2011 
forventes at udgøre 80.000 kr. 
 
De indsamlede midler stammer primært fra Skolefodboldarrangementet, der er Støtteforeningens 
primære opgave. 
 
Medlemmerne af Støtteforeningen skal bidrage med deres arbejdskraft, ikke økonomi. 
 
I den kommende periode skal der fokuseres på salg af kalk og gødning der gennemføres i 
samarbejde med Skjern Badmintonklub og Land&Fritid. 
 
I det kommende år bliver der også indsamlet midler ved formidling af benzinkort, salg af oksekød 
i SuperBrugsen. 
 
Tak til sponsorerne og bestyrelsen for arbejdet i det forløbne år. 
 

4. Forelæggelse af regnskab 2009 til godkendelse – Michael 
Michael Fabricius gennemgik regnskabet, hvorfra kan fremhæves, at der er 31 betalende 
medlemmer. 
 
Årets resultat på 208.731 kr. anses som tilfredsstillende. 
 
Regnskabet blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen. 
 

5. Valg - Alf: 
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Valg af kasserer: 
Michael Fabricius modtog genvalg. Der var ikke andre forslag. Michael blev genvalgt. 
 

Valg af sekretær: 
Vibeke modtog genvalg. Der var ikke andre forslag. Vibeke blev genvalgt. 
 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: 
Niels modtog genvalg. Henrik modtog ikke genvalg. Der var ikke andre forslag. Niels blev 
genvalgt. 
 
Bestyrelsen vil arbejde på at finde et nyt bestyrelsesmedlem som erstatning for Henrik. 
 

6.  Nye ideer 
Alf oplyste om, at der i forbindelse med SuperbrugsenDagen arbejdes på et arrangement hvor 
Skjern GF FODBOLDs medlemmer skal forsøge at opnå 250.000 jongleringer. 

 

7. Evt. 
Der udpeges snarest en ekstern revisor, der fremover skal revidere og påtegne regnskabet for 
støtteforeningen.  
 

Tak til de fremmødte for god ro og orden 
 
Referent 
Flemming Petersen 


