SIF Assentoft

Generalforsamling 2022
www.SIF-Assentoft.dk

Date
Time
Location
Present

25-05-2022
19.30 - 21.30
Borgerhuset, Stadionvej 41, 8960 Randers SØ
Steffen Nielsen (Hallen), Jesper Vang Nielsen, Claus Pedersen, Tom Larsson, Bettina Gohs,
Jens Peter (Tidl. Fodboldleder), Henrik Birch-Præst, Lars Høeg, Tina Krogh, Jacob
Johansen, Henning H. Jeppesen, Kirstine B. Brandt, Dorthe Munk Pavar,

Absent
Note Taker

Henning H. Jeppesen

Visma Addo identifikationsnummer: b5acad7c-36e0-48b5-b993-eb45d3d31827

Agenda
1 - Valg af dirigent, referent og stemmeoptæller
Foreningsledelsen foreslår:




Claus Pedersen som dirigent
Henning H. Jeppesen som referent/stemmetæller

Decision: Claus Pedersen vælges som dirigent, Henning Jeppesen vælges som referent og stemmeoptæller

2 - Foreningens beretning
Foreningsledelsen fremlægger årets beretning
Decision: Godkendt og taget til efterretning

3 - Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab for det forløbne år
Decision: Godkendt

4 - Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år


Budgettet findes som bilag på hjemmesiden

Decision: Godkendt

5 - Behandling af indkomne forslag
Ingen har fremsendt forslag til generalforsamlingen.
Foreningsledelsen ønsker at orientere om den opdaterede SIF Plan
Decision: Foreningsledelsen præsenterede en opdateret plan for tiden frem til 2025.
Alle gode input er noteret under noter på de enkelte slides

6 - Valg af medlemmer til Foreningsledelsen/FU. (Vælges for 2 år)
Valgbare er medlemmer som er fyldt 16 år.





Kirstine Brask Brandt er på valg og modtager genvalg
Dorthe Munk Pavar er på valg og modtager genvalg
?
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Decision: Kirstine Brask Brandt og Dorthe Munk Pavar vælges for 2 år
Det er foreningsledelsens ønske at hverve 1-2 ekstra medlemmer.

7 - Valg af repræsentanter til Hallens bestyrelse (Vælges for 2 år)Claus Pedersen
Foreningsledelsen foreslår Claus Pedersen/Bordtennis
Decision: Claus Pedersen vælges for 2 år

8 - Valg af 1 revisor. (Vælges for 2 år)
Foreningsledelsen foreslår Torben Grønlykke Andersen

Visma Addo identifikationsnummer: b5acad7c-36e0-48b5-b993-eb45d3d31827

Decision: Torben Grønlykke Andersen vælges for 2 år

9 - Valg af 1 revisorsuppleant. (Vælges for 1 år)
Claus Pedersen foreslår Jesper Thorup/Dansk Revision
Decision: Jesper Thorup vælges for 1 år

10 - Eventuelt
Alt kan debatteres, men intet kan besluttes
Decision: Ungegruppe - Opsøg emner og modn dem langsomt og byd dem indenfor i fællesskabet
Decision: Generelt: Snak om de Flyvende Frivillige og hvordan et netværk holdes ved lige, end hvordan det
aktiveres. Det personlige spørgsmål om hjælp, kan være mere udbytterig ift. Facebook opslag. Husk at fortælle
om værdien af fællesskabet. Foreningsarbejde er mere end blot møder, beslutninger og tømme skraldespand. Vi
har det sjovt sammen og gennem relationen om idrætten, kan vi samme få gode minder og stærke oplevelser.
Decision: Claus Pedersen nævner muligheden for at hverve "Unge" til bestyrelsen som et par, og gennem
samarbejde med skolens elevråd.
Decision: Henrik spørger til fælles opbevaringsløsning om det er i proces, og om hvordan det kan passe ind med
fodbolds opbevaringsbehov? Måske skal boldskuret ligge på selve banen som det eksisterende.
Decision: Jens Peter: Spm. til om man kunne udskifte plastikgulvet på multibanen med fliser
XL kan leverer dem for ca. 17.000 inkl. moms. Foruden det skal det gamle gulv brydes op, underlaget rettes af og
fliserne lægges. Banen kunne komme op niveau med den nye multibane og så få svejst dørene i målene fast.
Løsningen kan laves med frivillige hænder
Decision: Tina Krogh: Aktive familier i det fri på søndag
Decision: Bettina Gohs: Volkmølleløbet d. 26/5 kl. 15.00
Tak for stor interesse i debatterne
Mødet sluttede ca. 22.00
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