Referat fra Høslev St. If generalforsamling den 30.11.2017.
Med deltagelse af 25 pesoner samt 9 mands bestyrelse incl. ungdomsudvalg.
•

Valg af dirigent
Preben Andersen blev valgt

•

Bestyrelsens beretning
Fremlagt af Carl Nissen – godkendt

•

Fremlæggelse af regnskab
Fremlagt af Finn Østergaard – godkendt

•

Beretning fra udvalgene
Ungdom v/ Brian Rasmussen
FC Salling v/ Brian Clemmensen
Høker Cup v/ Brian Rasmussen

•

Indkomne forslag
Ingen

•

Valg til bestyrelse
Nyvalgt blev: Kim Kølsen og Peter Dueholm
Genvalg til Carl Nissen og Finn Østergaard

•

Valg af suppleanter
Jørgen Poulsen ( 1. Supp ) - Arne Berg Espersen ( 2. Supp)

•

Valg til ungdomsudvalg
Vi har pt et 4 mands udvalg. Valgt i 2016. Der er ikke besluttet hvem der er på
valg i år og hvem næste år. Ungdomsudvalget vælges for 2 år ad gangen.
Aftalt at udvalget finder ud af det inden næste Generalforsamling

•

Valg af kamparrangør
Bent Lindbjerg genvalgt.

•

Valg af revisor
Vagn Kølsen Kristensen – Egon Christensen genvalgt

•

Valg af revisor suppleant
Ida Christensen genvalgt

•

Evt.

Carl Nissen: Husk Hjerte starter kursus den 13.1.2018.
Carl Nissen: Kunstgræsbane er afleveret i tirsdags.
Bent Lindbjerg er klar til booking af tider.

John Jensen: Har bestyrelsen overvejet fremtiden for kantinen. Lige nu ligner det
tordenskjold og soldater. Hvorledes kan der evt. involveres flere. Laves mere
socialt, således at børn og forældre også benytter kantinen.
Ida Christensen: Bestyrelsen har overvejet at hvert hold for en uge forår og
Efterår hvor de skal sørge for kantinen.
Kim Laigaard: Der er tidligere blevet uddelt en seddel til alle forældrer hvad de
kan / vil hjælpe med i klubben. Hvor man så involverer flere forældre i arbejdsopgaverne.
Brian Clemmensen: Er der handel nok i kantinen til at holde den åbent til
træning.
Aftalt at bestyrelsen / ungdomsudvalg kigger muligheder.
Ida Christensen: Gennem sponsoraftale med Spar Nord har vi fået billetter til
AAB-FCK kamp den 10. December . Klubben har bestilt bus til turen.
Egen betaling kr. 50. Der er stadig 3-4 billetter til kampen.
Samme dag skal være afstemning om Vind 20.000. Hvor vi er en af de
nominerede. Brian Rasmussen er blevet filmet og vises på storskærm under
spisning.
•

Udtrækning af gevinster på målaktier.

