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15. marts 2021
Kl. 19.00
Vituelt via Google Meet
Jens Albagaard, Bettina Zabell Nilsson, Jesper Zabell Nilsson, Kasper Enevoldsen,
Jacob Svarre, Thomas Kielberg, Michael Rygaard Mogensen, Steen Hansen,
Tonny Mundt,

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstillede, at Jens Albagaard valgtes som dirigent, og Jacob Svarre
valgtes som referent.
Dirigenten takkede for valget og kunne desværre konstatere at
generalforsamlingen ikke var lovligt indkaldt, da første indkaldelse var udsendt
den 26. januar men den endelige indkaldelse med dagsorden lå den 2. marts,
hvilket er en dag for sent ifølge vedtægerne. Dirigenten indstillede, at
generalforsamlingen alligevel blev afholdt. Deltagerne bifaldt dette.
Dirigenten gjorde desuden opmærksom på, at en virtuel generalforsamling kun
kunne afholdes, hvis alle deltagere var indforstået med det, eftersom der ikke er
dækning for denne type generalforsamlinger i vedtægterne, hvilket der også var
blevet gjort opmærksom på i indkaldelsen. Alle deltagere var indforståede med
denne mødeform.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Formand Jacob Svarre fremlagde beretningen på vegne af bestyrelsen.
Beretningen er vedlagt som bilag til referatet
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet for 2020 findes i Årsrapport 2020 er vedlagt som bilag til
dagsordenen.
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Kasper Enevoldsen.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Bestyrelsens budgetforslag for 2021 er vedlagt som bilag til dagsordenen.
Budgetforslaget blev fremlagt af kasserer Kasper Enevoldsen.
Taget til efterretning.
5. Fastsættelse af deltagerbetaling
Bestyrelsens indstillede, at kontingentet for sæsonen 21/22 ekstraordinært
fastsættes til 250,- for alle aldersgrupper grundet Covid-19-situationen.
Passivt medlemskab fastholdes på 50 kr.
Sæsonen 20/21 har været en udfordring for alle idrætsklubber, og bestyrelsen
vurderer, at der skal gøres en ekstraordinær indsats for både at fastholde
eksisterende medlemmer og gøre det attraktivt for nye medlemmer at komme til
klubben. Det lave kontingent vil derfor blive brugt til en hvervekampagne, som
igangsættes i forbindelse med sæsonopstarten.
Steen spurgte til fremtidige kontingentsatser, og om det kunne give mening med
differentierede kontingenter alt efter hvilke holdtyper, man deltager på.
Bestyrelsen kigger på kontingentstrukturen, når det bliver relevant.
Kontingentforslaget blev vedtaget af generalforsamlingen
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
2 bestyrelsesmedlemmer var på valg - begge for 2-årige perioder
Kasper Enevoldsen – modtog genvalg
Thomas Kielberg – modtog ikke genvalg
Michael Rygaard stillede op til den ledige post og blev valgt med applaus
Formanden takkede Thomas Kielberg for hans indsats i bestyrelsen – og for hans
mange-årige indsats i klubben.
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Der skulle vælges to suppleanter til bestyrelsen som afløsere for Michael Rygaard
og Michael Præst. Bettina Zabell Nilsson blev valgt til den ene post. Bestyrelsen
forsøger at supplere sig på den anden post.
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
Jens Albagaard har været revisor og Michael Hansen har været revisorsuppleant
siden sidste generalforsamling.
Jens Albagaard er villig til genvalg og blev valgt til revisor

Thomas Kielberg blev valgt til revisorsuppleant som erstatning for Michael
Hansen, som ikke genopstillede

10. Eventuelt
Steen spurgte til, om det var under overvejelse at forsøge sig med street
floorball. Bestyrelsen svarede, at der ikke har været konkrete overvejelser, men
at motionsholdets udendørstræning godt kan siges at være et slags forsøg med
det
Bettina foreslog at promovere salg af merchandise – både som reklame for
klubben og som en mulig indtægtskilde. Der er stadig mulighed for at købe visse
former for klubmerchandise via Floorballcenterets klubshop
Steen opfordrede bestyrelsen til at fremtidssikre vedtægterne, så virtuelle
generalforsamlinger fremover kunne være en legal mulighed.

