
Generalforsamling i Aarslev Boldklub 2023

Tirsdag d. 28. februar kl. 19:00 i klubhusets cafeteria

Dagsorden:

1) Valg af dirigent

a) Jørgen Iversen vælges 👏👏👏

2) Årsberetning 2022

3) Regnskabsgennemgang for 2022 – Herefter regnskabsgodkendelse.

a) Ingen spørgsmål til regnskab - Godkendt 👏👏

4) Budget, 2023

a) Ingen spørgsmål til budget - Godkendt 👏👏

5) Indkomne forslag:

1. Forslag fra bestyrelsen – omstrukturering af bestyrelsen.

o Opdeling i udvalg

o Reduktion fra 9 til 7 medlemmer

▪ FORSLAGET ER STEMT IGENNEM

Nuværende vedtægt §4 Bestyrelse og revisorer:

Stk. 1 Sammensætning og valg:

a. Bestyrelsen består af 9 medlemmer (formand, næstformand, kasserer, medlemssekretær og 5

bestyrelsesmedlemmer).

De vælges for 2 år ad gangen således, at der skiftevis er 4 eller 5 bestyrelsesmedlemmer på valg.

ÆNDRES TIL:

§4 Bestyrelse og revisorer:

Stk. 1 Sammensætning og valg:

a. Bestyrelsen består af 7 medlemmer (formand, næstformand, kasserer, medlemssekretær og 3

bestyrelsesmedlemmer).

De vælges for 2 år ad gangen således, at der skiftevis er 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer på valg.

6) Valg ifølge vedtægter:
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https://docs.google.com/document/d/1DEsZfZLEi5ada8cWUzH4o6V-M3JdLd1z/edit?usp=sharing&ouid=110377738855383420698&rtpof=true&sd=true


Følgende bestyrelsesmedlemmer siger tak for denne gang:

● Klaus Kjærgaard (valgt for 2022-2024)

● Mikkel Holm Andersen (valgt for 2021-2023)

● Formand Lars Bo Nielsen (valgt for 2021-2023)

a) Valg af formand – Bestyrelsen indstiller Karina Freltoft Stenderup

i) Karina vælges 👏👏👏

b) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år

● Niels Johansen (genopstiller)

o VALGT 👏👏

● Nyt medlem

o Allan Hansen foreslås

▪ VALGT 👏👏

c) Valg af 2 suppleanter for en 1-årig periode.

Paul Erik Hald vil gerne være 1. suppleant 👏
Anders Elkjær vil gerne være 2. suppleant 👏

d) Valg af 2 revisorer for 1 år

● Christen Ravn - VALGT (genopstiller)

● Henrik Ibsen - VALGT (genopstiller)

e) Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år

i) Esben Kærgaard - VALGT 👏

7) Evt.

● Holdkasser. Er der nogle faste beløb, der går til holdkasser?

○ Der arbejdes på model, hvor dette bliver aktuelt…
● Stor ros til Nytårsshow pigerne for flot afholdelse - Karina, Rikke og Maja
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