REFERAT AF GENERALFORSAMLING I KVIF D. 8. MARTS 2017

Dagsorden som blev fremlagt til generalforsamlingen:
Dagsorden til generalforsamling i Kirke Værløse Idrætsforening
onsdag den 8. marts 2017 kl. 18.30
1.

Valg af dirigent og referent.

2.

Formandens beretning

3.

Fremlæggelse af regnskabet.

4.

Indkomne punkter.



5.

Vedtægtsændring §2 Cykelhold tilføjes.
Vedtægtsændring §18 Cykelhold tilføjes med 200 kr. pr. halve år.

Kontingent for 2017.
Bestyrelsen foreslår at vi ikke ændrer satserne, d.v.s. at 2 gange om året betales:
Senior kr. 600,-.
Ungdom over 15 år kr. 500,-.
Ungdom under 15 år kr. 400,-.
Trim medlemmer kr. 200,Støttemedlemmer/passive medlemmer kr. 125,-.
Cykelhold kr. 200,-.

6.

Valg til bestyrelsen.
Formand
Anders Hald (er ikke på valg)
Kasserer skal vælges for to år.
Jakob Karter genopstiller.
Bestyrelsesmedlem skal vælges for to år.
Lone Sandersen genopstiller
Bestyrelsesmedlem skal vælges for to år.
Martin Oxbøll genopstiller.
Bestyrelsesmedlem.
Tai Bersano (er ikke på valg)
Endvidere skal der vælges:
1 bestyrelsessuppleant.
1 revisor
1 revisorsuppleant

7.

Eventuelt

1 af 4

Nedenstående henviser til punkterne for dagsordenen:
Ad pkt. 1.

2 af 4

Valg af dirigent og referent:
Stig Schlünsen blev valgt til dirigent.
Kirsten Kamph blev valgt til referent.
Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt.
I vedtægterne står der, at dette annonceres i lokalblade (§ 13, linie 2). Generalforsamlingen var enig i at dette redaktionelt ændres til indkaldelse via mail til medlemmerne.

Ad. pkt. 2

Formandens beretning:
Gennemgik holdenes op- og nedrykninger og generelt om hvordan det er gået holdene i
den forgangne sæson.
Cykelholdet har 40 medlemmer, heraf ca. 25 betalende.
Takkede for det frivillige arbejde TRIM-afdelingen udfører, konstaterede at 80% af deltagerne ved generalforsamlingen er TRIM-medlemmer.
Der er indkøbt nye sofaer og lamper samt ny opvaskemaskine. Der er afsat penge i
budgettet til indkøb af ny vaskemaskine, når den gamle går i stykker.
Klublokalet bliver malet.
Oplyste at der har været indbrud.
Vil tale med kommunen om overvågningskamera.
Unge mennesker bruger udendørsarealerne om aftenen og rydder ikke op.
Politi, SSP og kommunen er gjort opmærksom på problemet.
Spørgsmål fra Søren: Er der en plan vedrørende banetider, da klubben har en stor
ungdomsårgang?
Svar fra Anders: Der er ønsket flere tider, afventer tilbagemelding fra kommunen.
Bemærkning fra Jakob: Hareskov Boldklub er heller ikke tilfredse med banetider. KVIF
har aftale med Farum Boldklub om brug af kunststofbaner. Tror at Værløse Boldklub fordeler banetider.
Bemærkning fra Stig: Er det korrekt at Værløse Boldklub fordeler? Dette skal undersøges
hos kommunen.
Bemærkning fra Bodil: Spiller holdene udenfor DBU skal der betales for holdene.
Svar fra Anders: Der spilles under DGI.

Ad. 3.

Fremlæggelse af regnskabet: Eva Nielsen er ansat til at lave regnskabet.

3 af 4

Vedrørende trænerhonorar: De trænere der ikke træner holdene, men kun tager med til
kampene, får et reduceret honorar.
Spørgsmål fra Søren vedrørende rengøring: ”Kan en formand få løn for at gøre lidt rent?
Er der en interessekonflikt? Det bør ikke være en fra bestyrelsen der også gør rent”.
Svar fra Anders: ”Efter jeg er blevet far, har jeg fundet ud af hvor dyrt det er at have
børn. Så indtægten fra rengøringsjobbet vil jeg beholde. Jeg har ikke ønske om at være
formand i 50 år.”
Anders fortsætter: Bestyrelsen har indhentet tilbud fra 3 rengøringsfirmaer, som alle var
dyrere end KVIF’s udgift til rengøring. Kommunen er gjort opmærksom på dette og påpeger at timelønnen er lavere end normalt. Anders har sagt nej til lønstigning.
Bestyrelsen vil drøfte spørgsmålet fra Søren og finde ud af hvad der skal ske.
Vedrørende beholdningen af værdipapirer, skal de muligvis sælges og beløbet sættes ind
som kontantbeholdning.
Vedrørende kontingentunderskud: Dette bør reduceres så meget som muligt. I samarbejde mellem træner og bestyrelse, appelleres der om betaling fra de spillere som er i
restance. Dette giver et rimeligt godt resultat. Det blev bemærket fra
generalforsamlingen at det ikke er trænerens opgave at opkræve manglende
kontingent.
Det blev drøftet om der skulle ske stigninger i priserne på kioskvarer, men konklusionen
blev at dette alene slet ikke kunne udligne det store kontingentunderskud.
Der spørges om kontingentstørrelsen, som ikke er steget siden 2010. Spørgsmålet
besvares under pkt. 5.
Ad pkt. 4.

Indkomne punkter: Forslag ifølge dagsorden er tage til efterretning.

Ad pkt. 5.

Kontingent for 2017:
Efter en del drøftelser omkring kontingentstørrelser kontra kontingentunderskud blev
følgende kontingentstigninger vedtaget af generalforsamlingen:
Seniorer: Uændret kr. 600,- halvårligt.
Ungdom over 15 år: Stiger fra kr. 500,- til kr. 600,- halvårligt.
Ungdom under 15 år: Stiger fra kr. 400,- til kr. 600,- halvårligt.
TRIM-medlemmer: Stiger fra kr. 200,- til kr. 250,- halvårligt.
Passive medlemmer: Stiger fra kr. 125,- kr. 150,- halvårligt.
Bemærkning fra bestyrelsen: Det skal oplyses at tilskuddet fra kommunen bliver
reduceret for ungdomsholdene.
Bemærkning fra Stig: ”Der bør fremlægges et budget, så man kan se om indtægter og
udgifter kan hænge sammen.” Dette er taget til efterretning af bestyrelsen.

Ad pkt. 6.

Valg til bestyrelse:

4 af 4

Kasserer: Jakob Karter - genvalgt.
Bestyrelsesmedlemmer: Lone Sandersen og Martin Oxbøll - genvalgt.
Bestyrelsessuppleant: Henrik Dalsgaard.
Revisor: Stig Schlünsen - genvalgt.
Revisorsuppleant: Kirsten Kamph - genvalgt.

Ad pkt. 7.

Eventuelt:
Mobilepay: Er startet op, så forhåbentligt er det klar inden sæsonstart.
Forslag om at sætte mobilepay på indmeldelsesblanketten.
Der kommer nyt logo - dragen.
Der spørges om uret på forsiden af klubhuset kan repareres, bestyrelsen finder ud af
det.
Der bydes på lidt at spise og drikke efter generalforsamlingen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

