
Ekstraordinær generalforsamling 29.3.2016 

 

Referent: Anja Pilgaard 

 

1. Valg af dirigent 

 Forslag til dirigent? Jørgen Iversen foreslås og bliver valgt. Jørgen takker for valget. 

2. Valg til bestyrelsen 

- 3 for 2 år 

- 1 for 1 år 

- 2 suppleanter for 1 år 

Nogen forslag?  

Henrik Andersen melder sig for en 2 årig periode. Martin Bodenhoff melder sig for en 2 årig periode 

i sponsorudvalg. Anders Elkær har en skriftlig tilkendegivelse af, at Frank Ankersen melder sig for en 

2 årig periode.  

Anders fortæller, at der ikke er nogen, der har meldt sig til 1 årig periode. Når man vælges ind i 

bestyrelsen vælges man ikke ind i et særligt udvalg, men man kan have ønsker som går i en særlig 

retning. Vi ved på forhånd, at vi får brug for vores 1. suppleant, da Louise er sygemeldt. Vi skal 

derfor bruge 2 for en 1 årig periode. Vores 2. suppleant håber vi ikke vi får brug for.  

Anders fortæller, at han har en idé om hvem der kunne være suppleanter, men de skal være 

repræsenteret først inden.  

Bo Hansen og Morten melder sig som den sidste kandidat, men de er begge trænere og det 

diskuteres om de overbebyrdes når de både er trænere og bestyrelsesmedlemmer. Vi tager imod 

tilbuddet og skriver Bo Hansen på som bestyrelsesmedlem.  

Lars Ejlskov melder sig som 1. suppleant, som træder ind på Louises plads indtil hun igen er 

raskmeldt.  

Christian Ottosen melder sig som 2. suppleant 

 

3. Punkt 3 udgår (Hvad gør vi hvis ikke bestyrelsen bliver fuldtallig) 

 

4.  

Vi vil rigtig gerne beholde vores struktur, så vi kan bevare arbejdsbyrden på et tåleligt niveau.  

 

Første prioritet er at få lavet et godt sponsorudvalg, da det er rigtig vigtigt for klubbens økonomi. Vi 

laver et informationsmøde, hvor vi samler interesserede der vil lave et udvalg på 4-6 mennesker, 

der skal arbejde med at håndtere indsamling af sponsorer. Det ser ud til at vi har 9-10 

interesserede, der gerne vil være med til at starte udvalget op.  

 



Børn, ungdom, voksen: Rigtig rart, at det ikke kun er bestyrelsesmedlemmet, der står for det, så der 

også er forældre- og spillerrepræsentanter, der kunne hjælpe med at lave sociale arrangementer + 

finde trænere mv. Vi skal bruge ideer til at få disse folk ind, da vi ikke har kunnet skaffe disse 

mennesker. 

 

Aktivitetsudvalg: fodboldskole, oktoberfest, nytårsfest og stævner. Udvalgsformand skal ikke stå for 

det alene. Skal være tovholder. Udvalget skal stå for koordinering og planlægning, så 

bestyrelsesmedlemmet aflastes. Vi skal bruge nogle flere frivillige til hjælp for 

aktivitetsudvalgsformand.  

 

Det behøver ikke være de samme mennesker der skal stå for alle events. Vi vil meget gerne have en 

liste med mulige navne på frivillige allerede ved generalforsamlingen, så vi ikke først skal finde 

navnene kort før events’ene skal afholdes. 

 

Det foreslås at der kunne laves en liste med 50-100 folk, man kunne tage fat i når de skal bruges 

folk til de forskellige. Det siges, at der er arbejdsforhold, der gør, at det kan være svært at sige langt 

ud i tid, om det vil være muligt at sætte sig 100% fast på et event.  

 

Det foreslås, at det bliver lagt ud på Facebook, så det rammer en masse. Erfaringen er dog, at man 

scroller videre og ikke melder tilbage. Anders siger, at årsagen til vi ikke har brugt Facebook mere 

er, at vi har manglet en webmaster. En anden siger, at man kan have svært ved at overskue 

opgavens omfang, når man beder om hjælp, da der kan være mange, der er bange for ikke at have 

tid nok.  

 

Hvis alle hver især skal opfordre forældre/spillere til at melde sig til en gruppe af frivillige, så er det 

vigtigt vi får en estimeret tidsangivelse på i antal timer. Vi skal have fat i forældrene ligeså snart de 

melder et barn ind, og få oplyst, at der er forpligtelser med i at have et barn, der spiller bold. Henrik 

Andersen siger, at det bestemt har noget med opdragelse af forældrene og at det kunne være rart, 

der var et bestyrelsesmedlem med på forældremøderne, der kan fortælle om strukturen og 

vigtigheden af, at de melder ind på frivillige opgaver.  

 

Anders siger, at det er en rigtig god ide og at både børneudvalg og ungdomsformand skal have 

større kontakt til forældrene for at få flere med. 

 

Leif: I Old Boys har de valgt hvem der skal repræsentere deres hold og være kontaktperson når de 

skal bruge frivillige kræfter. Morten siger, at når de som trænere skal have fat i forældre, så er det 

ikke svært. Vi oplever det er svært som bestyrelse. Der er også stor forskel på de forskellige hold.  

 

Kommunikation med de nye forældre er vigtigt for de frivillige kræfter.  

 

Jørgen Iversens søn, Kasper Iversen, vil gerne komme ud og fortælle om hvordan de gør i OIK med 

sponsorer.   

 

5. Evt. 

Fodboldskole: Jørgen Damgaard havde håbet, at Kasper Holmbech ville være trænerleder, men han 

har lige meldt afbud. Han efterlyser en, der vil være trænerleder til fodboldskole i uge 28.  



 

Iversen giver ordet til Anders for en afsluttende bemærkning.  

Anders er rigtig glad for at punkt 3 udgik, da vi ikke anede hvor vi skulle skære og spare. Glad for 

det er løst og håber det holder min. 1 år frem. Håber, at vi ved næste generalforsamling har styr på 

den endelige bestyrelse. Tak til Jørgen Iversen som dirigent og tak for de gode input fra 

generalforsamlingen, da vi ikke altid som bestyrelse har de vise sten. Den nye bestyrelse skal lige 

mødes inden vi går, så vi kan planlægge de næste møder.  


