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Generalforsamling 
Onsdag d. 8. februar 2017 

World Cup Hallen 

Dagsorden. 

1. Valg af dirigent 
2. Beretninger 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontigent 
6. Valg af ledelse 
7.       Eventuelt. 

Program 

1) 
Jeanette blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at general forsamlingen 
var varslet i tide. 

2) 
Beretningerne blev gennemgået. 
Formanden gennemgik bestyrelsens beretning, indeholdende flere nye tiltag, 
bl.a. at vi nu kan betale serieafgifter m.m. via MobilePay (93887858) 

Heidi L gennemgik seniorudvalgets beretning, som lægger op til at vi bør have 
et spillerudvalg, for nemmere at kunne sætte alle holdene forud for kampe 
m.v. Mere om dette under punkt 4. 

Rene’ gennemgik ungdomsudvalgets beretning, inden Mette igen tager over 
efter endt barsel. Der er kommet en del nye ungdoms spillere, og de ”gamle” 
klarer sig flot. Især til Øst-mesterskabet fik vi en del medaljer. 
   
3) 
Tommy C gennemgik regnskabet, og forklarede at den primære årsag til  
vores underskud ligger dels hos ungdomsafdelingen som ikke helt løber rundt, 
og dels at der tidligere blev hensat penge til licenser til næste regnskabsår - 
dette er nu vendt rundt. Desuden stiger prisen hos ungdom fra 80 kr. til 100 kr. 
Tommy opfordrer os til at bruge MobilePay til diverse udgifter, men ikke til fast 
kontingent - Her er en bankoverførsel fortsat at foretrække.  
Husk at skrive navn på ved overførsel / MobilePay. 
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På budgettet er nogle få store poster, som vi muligvis for dækket, men som vi 
er nødt til at budgettere med i første omgang: 
Nye trøjer (her tjener vi lidt til Rødovre byfest), samt trænerkursus for Casper 
og Tommy C, som vi har søgt kommunen om tilskud til. 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

4) 
Heidi L havde stillet til forslag, at spillerudvalget blev udvidet (§8) således at 
det ikke kun er seniorlederne der skal sørge for at sætte holdene. 
Dette blev positivt modtaget, og således blev Lotte, Palle og Stefan valgt til at 
være en del af de nye tiltag. 
Forslaget blev herefter vedtaget. 

5) 
Kontingentet pr. 1.Marts : 

Ungdom: stiger fra 80,00 kr. til 100,00 kr.  
Senior og ung senior er uændret. 

6) 
Heidi H blev genvalgt som formand. 
Stefan blev genvalgt som sekretær. 
Rene blev valgt som seniorleder for herrer. 
Lasse J blev genvalgt som suppleant. 
Palle blev genvalgt som revisor. 
Danny blev valgt som revisorsuppleant. 

7) 
Lasse J, som er en del af vores tøj udvalg, løftede sløret for vores nye trøjer. 
Der vil snarrest komme prøver, og det vil desuden være muligt at få spiller 
navn på trøjerne. Det skal i den forbindelse understreges, at navnet skal have 
samme placering på ALLE trøjerne. 

Jeanette fortalte om skole turneringen, hvor 3 skoler fra Rødovre kommune 
dyster over 3 torsdage, og med lands finale i Odense. 

TAK FOR GOD RO OG ORDEN. 


