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Referat - Generalforsamling 26. marts 2012
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Hans Ole Pedersen - valgt af forsamlingen.
Lovligt: Skal foregå inden udgangen af marts. Lovligt varslet: 3 uger inden – MF 3/3-12

2. Valg af stemmetællere
På bestyrelsens forslag: Nanna Søndergaard og Lisbeth Kjær - valgt af forsamlingen.

3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 2011
v/ Lars Nielsen
Nanna Søndergaard: Medlemsfremgang – flot, men hvor er forældrene? Hvor er alle de nye
frivillige? Vi har behov for flere frivillige. Det skal de læres!! Svar: Der er mange frivillige i det
daglige men mere på ad hoq-basis.
Samarbejdet med landklubber: Hvorfor vil de ikke – er de bange for at vi tager deres spillere,
eller er det generel modstand? Svar: Generel modstand! Forslag v/ Kasper Bjerregaard: Gå til
avisen – skrive om samarbejdet på klubsiderne mm., så ”land”-forældrene kan blive
informeret ad den vej, og ikke fra deres ”egen klub”.
Lisbeth Kjær: God idé med ansættelse af en medarbejder, en administrativ nøgleperson.
Forslag: flexjobber gennem kommunen = mindre økonomisk belastning. Svar: Kommunen har
ørerne ude, hvis der kommer en forenings-person.
Line: Fint med administrativ person, men der mangler foreningsfolk, som er med til at
”opdrage” både spillere, forældre mm. til at yde noget for klubben. Folk står i første række,
når der skal deles sko, tøj, busture ud, men vil ikke hjælpe til.
4) Forelæggelse af den reviderede årsrapport
v/ Ulla Thomassen
Nanna Søndergaard: Voldsom stigning i Udeblivelser og Kampflytninger. Svar: Primært i U16,
hvor spillere er på efterskole. Man skal være bedre til at få kampene flyttet rettidigt.
Forslag: Ved flytning af kampe, som er forårsaget af arenaen (som har taget andre
arrangementer ind), ville det være rimeligt, at regningen for flytningen blev sendt videre til
arenaen. Det ville være godt at få et medlem i bestyrelsen for arenaen.
Regnskabet godkendt af forsamlingen.

5) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at de nuværende kontingent-satser fortsætter. Godkendt af forsamlingen
6) Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
7)
Valg af formand – Lars Nielsen fortsætter
Valg af kasserer – Ikke på valg (Ulla Thomassen)
Valg af seniorudvalgsformand – Mette Hermansen fortsætter
Valg af ungdomsudvalgsformand – Ikke på valg (Mike Nielsen)
8) Valg af medlemmer til bestyrelsen – Bestyrelsen forslår Line Hyldgaard – valgt af
forsamlingen
9) Valg af suppleanter til bestyrelsen (Peter Rasmussen + Lars Moss) - valgt af forsamlingen
10) Valg af revisor (Preben Bækkedal + Kristian Fredholm) - valgt af forsamlingen
11) Evt.
College v/ Lars Nielsen
Klaus Christensen og LN indkaldt til møde med de forskellige instanser, som er med i
projektet. Det blev til en ansættelse af en projektleder (LN), som har lavet de indledende
undersøgelser om basis for college.
For første gang samarbejde mellem folkeskole, gymnasium, handelsskole + HF Mors og MTH.
College er også en mulighed for andre en elever på de ovenstående uddannelsesinstitutioner.
LN tror og håber på succes. Det vil være med til at generere masser af nye spillere til både HF
Mors og MTH. Det vil være fantastisk, hvis college vil være med at generere spillere til ligaen.
Der skal ansættes en daglig leder, som vil være kommunalt ansat.
Påskestævne
Spørgsmål til fordeling af overskuddet. Fordelingsnøglen er pt: 50% til VIF, 25% til FLUIF
Fodbold og 25% til HF Mors. Bred enighed om at fordelingsnøglen er forkert, og at den sikkert
er umulig at ændre på.
Frivillige
Lisbeth Kjær: Være ambassadører for HF Mors. Huske at fortælle om, at det faktisk er ret
hyggeligt at hjælpe til ved diverse arrangementer. Det giver positive oplevelser at være med.
Niels Samuel: Forsøge at få nogle unge mennesker med i udvalg, bestyrelse mm, så de lærer
det.
Camilla/Mette: Vi oplever, at det er svært at få folk til at hjælpe til, selvom det er med små
opgaver. Evt. skrive i eks. træneres kontrakter, at der er opgaver i løbet af året, som SKAL
ordnes.
Anita Vigsø: Trænere burde møde op til generalforsamling

