Referat af ordinær Generalforsamling onsdag den 16. marts 2016
i Boldklubben Friheden.

1. Valg af dirigent og referent.
Henning Engholm blev valgt som dirigent og Johnny Duholm som referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formand, Seniorformand & Ungdomsformands beretning er vedlagt referatet.
3. Forelæggelse af årsregnskab for det forløbne år og budget for det kommende år
til godkendelse.
Kasserer Jan Gerdes gennemgik regnskabet for 2015 og budgettet for 2016.
Spørgsmål fra salen:
Fister: Materialekøb er steget markant.
Svar fra Gerdes: Det er korrekt, men det er noget regnskabsteknisk, langt de fleste
omkostninger modsvares af en sponsorindtægt andetsteds i regnskabet.
Engholm: 110.000 kr for trænerteamet 1 & 2 hold er meget dyrt.
Svar fra Morten: Det syntes vi også, men det er niveauet i markedet.
4. Behandling af indkomne forslag.
Nye vedtægter blev vedtaget. Alle ændringer blev gennemgået og stemt om, punkt for
punkt.
5. Valg af kasserer:
Jan Gerdes blev genvalgt
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Jan Hansen, Jesper `Klein` Nielsen & Noel Jensen blev genvalgt.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
André Nielsen og John Steinmuller blev valgt
8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Henning Engholm & Jesper Nielsen blev genvalgt
9. Eventuelt.
AG vedr hegnsagen. Kan BK Friheden holde kræmmeren ansvarlig?
Svar fra Morten: Vi ved det ikke, der er ingen forsikring der dækker. Vi afventer at sagen
afsluttes endeligt fra kommunen. Det er vores opfattelse at mange i kommunen har mener
at fordi at vi er en velkonsolideret klub så skal vi betale. Dvs vi bliver straffet for at have en
sund økonomi.
Kim A: Var det en ide at lave en mindre multibane på lorten, så vi kunne holde meget af
vores vintertræning der?
Morten: Ikke nogen dårlig ide, men der er pt så mange planer vi afventer omkring
Strandmarksskolen og kommunens helhedsplan for idræt at vi må se tiden an. Det siges at
Rosenhøj har haft samme ide omkring banen ved Sønderkærskolen, men fik afslag, så det
er ikke sikkert man får lov, selvom man selv betaler.
Fister: Laver man en længerevarende aftale med de trænere som får de dyre
trænerkurser.
Morten: Dels kommer man først på de B2, efter at man har været her et par år.
Og så laver vi efterfølgende min en 2 årig kontrakt med træneren.

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden, med en øl eller 2 til de fremmødte.

