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Dagsorden som blev fremlagt til generalforsamlingen:
Dagsorden til generalforsamling i Kirke Værløse Idrætsforening
onsdag den 21. marts 2018 kl. 19.30
1.

Valg af dirigent og referent:
Generalforsamlingen enedes om kollektiv selvjustits og valgte derfor ingen dirigent.
Referent : Kirsten Kamph.
Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2.

Formandens beretning:
Anders Hald berettede om holdenes op- og nedrykninger og generelt om hvordan det er gået
holdene i den forgangne sæson. Nogle trænere har valgt at stoppe og bestyrelsen er i gang med
at søge efter nye.
Bestyrelsen har overtaget indkøb til køkkenet. Tidligere er der kørt rundt efter tilbud på øl og
vand. Højere indkøbspriser kan nu ses på regnskabet.
Anders takkede bestyrelsen for samarbejdet.
Anders har opsagt sit arbejde med rengøring.
En speciel tak til Stig Schlünsen for opbakning og hjælp i en svær periode.

3.

Fremlæggelse af regnskabet:
Kasserer Jakob Karter gennemgik regnskabet som i år er lavet sammen med Eva Nielsen. Bestyrelsen valgte at betale Eva Nielsen for hjælp til regnskabet, da kassereren ikke havde tid til at
udføre det.
Af regnskabet fremgik det, at der er mindre tilskud fra kommunen. Det skyldes at tre hold er
stoppet: Et seniorhold, dameholdet og årgang 2001-holdet. Ca. 40 medlemmer.
Dameholdet spiller nu i Hareskov. Bestyrelsen har tilbudt at Hareskov kan komme og træne i
Kirke Værløse, hvis der bliver brug for det ind i mellem.
Af regnskabet fremgår det, at der er større tilskud til rengøring, end den faktiske udgift til løn.
Den lave udgift skyldes at klubben ikke har reguleret løn til rengøring i mange år, og tilskuddet
er udregnet af kommunen efter nuværende tariffer.
Der er mindre indtægt i køkkenet. Der er ikke længere slik til salg og der bliver generelt solgt
mindre.
Der har været indbrud i klubben 3 gange i det forgangne år. Ved sidste indbrud blev det
nyindkøbte TV blev stjålet. Er erstattet af en gratis ældre model, som forhåbentlig ikke er
attraktiv at stjæle.
Klublokalet er blevet malet.
Der blev også fremlagt budget. Både budget og regnskab blev godkendt af generalforsamlingen.

4.

Indkomne punkter:
Ingen indkomne punkter.

5.

Kontingent for 2018.
Bestyrelsen foreslår at vi ikke ændrer satserne, d.v.s. at 2 gange om året betales:
Seniorer kr. 600,-.
Ungdom kr. 600,-.
Trim medlemmer kr. 250,-.
Støttemedlemmer/passive medlemmer kr. 150,-.
Cykelhold kr. 200,-.

6.

Valg til bestyrelsen.
Formand:
Anders Hald (er ikke på valg)
Anders Hald har valgt at fratræde som formand.
NY FORMAND: JAKOB KARTER
Kasserer:
Jakob Karter (er ikke på valg)
Jakob er tiltrådt som ny formand og fratræder derfor som kasserer.
NY KASSERER: EVA NIELSEN
Bestyrelsesmedlem:
Lone Sandersen (er ikke på valg)
Bestyrelsesmedlem:
Martin Oxbøll (er ikke på valg)
Martin Oxbøll ønsker ikke at forsætte.
NYT BESTYRELSESMEDLEM: HENRIK DALSGAARD
Bestyrelsesmedlem:
Tai Bersano (ønsker ikke genvalg)
NYT BESTYRELSESMEDLEM: STIG LØYE
Bestyrelsessuppleant: Hassan
Revisor: Stig Schlünsen
Revisorsuppleant: Kirsten Kamph

7.

Eventuelt
Vedtægterne på hjemmesiden er gamle, skal opdateres til gældende.

Til slut takkede Jakob Karter for Anders Halds store indsats som formand og overrakte en kuvert.
Takkede for god ro og orden og bød på lidt at spise og drikke efter generalforsamlingen.

