Referat
Generalforsamling Skjern GF Fodbolds venner mandag 21. marts 2016
Dagsorden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse.
Vedtægtsændring ifølge fremsendte forslag.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nye ideer
Evt.

Ad 1.
Dirigent: Alf Andersen
Referent: Niels Olesen
Ad 2.
Bestyrelsens beretning fremlagt af formand Alf Andersen. I 2015 er de sidste ting omkring kunstgræsbanen
blevet færdiggjort. Herunder maskinhuset.
Skolefodbold 2015 blev en succes, i år med deltagelse af ca. 220 elever og lærer fra danske skoler i
Sydslesvig. Dette samarbejde forsøges udbygget i årene frem sådan forventes der mellem 400-600 deltager
fra Sydslesvig til skolefodbold i 2016. Skolefodbold ”Afterparty” i forbindelse med ungdomsuddannelsernes
stævne blev en succes.
Arrangementer i årets løb: gødningssalg, skolefodbold, temafest, yngleprojekter til ”100-års” gaven,
benzinkortsalg. Tribunen færdiggøres i 2016 og forventes at blive foreningens sidste større byggeprojekt.
Dog er det formålet, at banerne og anlægget skal se godt ud. Fremadrettet, satses på: Gødningssalg,
benzinkort, skolefodbold og temafest.
Alfs rolle som tovholder for skolefodbold i årene fremover afhænger til en hvis grad af hans engagement i
Ringkøbing-Skjern kulturcenter. Det er dog sikkert at skolefodbold i 2016 bliver med Alf som tovholder.
Ad 3.
Kasserer Michael Fabricius fremlagde og gennemgik det reviderede årsregnskab. Det blev et godt år med et
flot positivt resultat specielt pga. det vellykkede skolefodbold stævne.. Det blev bemærket, at der har været
en mindre medlems tilbagegang i løbet af året. Regnskabet blev godkendt.
Ad 4.
Lars Hindø gennemgik de udsendte vedtægtsændringer til foreningen. Ændringerne gik på foreningen er en
frivillig forening. Derudover var der ændringer til valgprocedure i forbindelse med generalforsamling. Det

blev præciseret. De ændrede vedtægter blev vedtaget enstemmigt. De nye vedtægter vil fremgå af
foreningens hjemmeside. www.sgfodbold.dk/skjern-gf-fodbolds-venner/vedtaegter
Ad 5.
Valget til bestyrelsen fulgte de nye vedtægter. Valgt er således.
For 2 år:
-Claus Hensen
-Michael Fabricius
For 3 år:
-Lars Hindø
-Niels Peter Olesen
Ad 6.
Der bliver i forbindelse med yngleprojekterne til ”100-års” gaven afviklet en FCM-kamp på stadion i løbet af
juni måned.
Ad 7.
Der er byggeskrald i hegnet , dette vil blive forelagt kulturcentret.
1 bestyrelsesmøde afholdes onsdag 2. nov. 2016 kl. 20.00 i klubhuset.

For referat: Niels Peter Olesen

