Referat af ordinær generalforsamling i Klejtrup Boldklub
Mandag den 6.februar 2017 i Klejtruphallens mødelokale klokken 19.00.

Dirigent: Lars Vadsholt
Referent: Jacob Kaas

Formand Kenneth Ravn Sørensens beretning godkendt. Se beretningen her
Kasserer Frida Frøslev fremlagde årets regnskab for generalforsamlingen. Regnskabet viste et underskud på
godt 11.000 kroner. Dette skyldes ekstraordinære omkostninger i forbindelse med formaliseringen af BMKsamarbejdet, der nu kører for fuldt blus i alle ungdomsårgange. Dertil kommer et fortsat vigende
sponsormarked, samt yderligere omkostninger i forbindelse med et efterslæb af pokaler til spillere med
jubilæer. Disse blev uddelt i forbindelse med afslutningsfesten.
Æresmedlem Gert Christensen stiller spørgsmål til fordelingen af de lokale midler, som indsamles
udelukkende med de lokale Klejtrup-spillere i ungdomsafdelingen. Bliver de brugt på Klejtrups spillere i
BMK-samarbejdet? Svar: Ja, pengene på ungdomskontoen går som altid til sociale arrangementer til
ungdomsspillerne. Der er lavet en fordelingsnøgle i BMK, så klubberne afholder udgifter på egne spillere.
Dette går de lokale penge til.
Cheftræner Dan Fuglsang spørger til, om BMK-samarbejdet har givet anledning til at lokale ungdomsspillere er stoppet med at spille fodbold på grund af længere afstand til træning og kamp. Svar: Ikke
umiddelbart. Forældre er gode til at arbejde sammen og arrangere kørsel på skift.
Dirigent Lars Vadsholt tog ordet og udtrykte sin personlige bekymring for, at BMK-samarbejdet skulle være
en hindring i rekrutteringen af de helt unge spillere i 5-7 års alderen. Det nære og lokale giver tryghed.
Afstanden kan være årsag til at børn/forældre vælger fodbold fra. Svar: Generalforsamlingen anerkender
bekymringen og foreslår, at der sættes gang i initiativer, der kan sikre den lokale rekruttering af helt unge
lokale spillere.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
Fastsættelse af kontingent:
For seniorer fastsættes kontingentet til 650 kroner pr sæson. (1300 kroner om året)
For ungdom giver generalforsamlingen bestyrelsen mandat til at fastsætte kontingentet i samråd med
BMK-udvalget.
Valg:
Rasmus Frank er trådt ud af bestyrelsen og Jacob Kaas ønsker ikke genvalg. Nye i bestyrelsen er Henrik
Kirkegaard Nielsen og Carsten Kjær. Som suppleanter vælges Tanja Juhl Larsen og Klaus Bugge.
Hanne Lange er fortsat revisor og ligeså revisorsuppleant Lars Vadsholt.
Således opfattet: Jacob Kaas

