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Ordinær Generalforsamling 2018 
 
Valg af dirigent og referent 
Bestyrelsen foreslår Bjarne Andersen som dirigent. Ingen kommentarer til dette. Bestyrelsen foreslår 
Anders Thorbøl Andersen som referent. Ingen kommentarer til dette. 
 
Generalforsamlingen godkender 13 dages varsel for indkaldelse til Ordinær Generalforsamlingen. Ordet 
gives videre til formanden, som vil gennemgå formandens beretning for 2018. Formandens beretning er 
tilgængelig som ud print til generalforsamlingen.  
 
Formandens beretning - 2017 

- 624 medlemmer og dermed 7080’s største forening.  
- Stort fokus på uddannelse. Bl.a. i samarbejde med FCM & DBU.   
- Samarbejde med FCM er startet op i 2017.  
- Kunstgræsbanen bliver brugt flittigt, og der udtrykkes meget positivt om denne fra foreningens 

medlemmer.  
- Skur projekt startet op, og det kommer til at blive en realitet i 2018.  
- Bestyrelsen kan ikke støtte op om IKC’s nuværende bestyrelse. Der har været snak, og der er 

blevet meldt noget ud i pressen, som ikke holder vand fra IKC’s nuværende bestyrelse.  
- Samarbejde på tværs af foreningerne. Dette bliver udmøntet i en sportsdag. Der bakkes op om 

sommerfesten på Brejning hoved.  
- Økonomi: overskud på 40.000kr, tøjpakkerne lægges ud til årgangene, hvor de selv skal skaffe 

sponsorat, der kan dække denne udgift, Fodboldskole gav fint overskud. Bygning af skur er startet 
op, pengene ligger klar til projektet.  

- Medlemmer som stopper: Lars Peter, Lilian Rodhe, Thomas Stengaard, Carsten Glenstrup.  
 
Spørgsmål til formandens beretning:  

- Er der en plan for sponsorater for fritagelse af tøjpakker? Hvis en årgang finder sponsorater, så 
skal de øvrige årgange lide under det? Skal  

- FCM har startet en aftale op med Fredericia. Vil det påvirke vores aftale/samarbejde med FCM? 
Det har det ikke. FCM har kun indgået en senior aftale med Fredericia.  

- IKC 7080 – der ytres en skuffelse over at vi ikke længere er med i IKC’s bestyrelse. Er der mere 
info vedr. dette? Bestyrelsen ser ikke en fremtid for IKC 7080. De nævnes ikke i Vejle Kommune. 
Vejle Kommune nævner at IKC projektet skal bredere forankres i Brejning og Børkop, der i blandt 
virksomheder, lokalråd osv. Der er BID 7080 en god mulighed. Denne støttes op omkring fra 
bestyrelsen side.  

- Forretningsfører – hvad er planen? Bestyrelsen vil gerne sikre at forretningsføreren bliver godt 
indført. Dette bliver varetaget af Lars Peter. Bestyrelsen har en kandidat i syne for dette. Den 
forhenværende forretningsfører var et godt forsøg, men det var ikke struktureret godt nok. Det 
bliver dette i næste omgang.  

- Tøjaftale – der oprettes en hjemmeside, hvor tøjsalg kan klares, for at mindske arbejde fra forældre 
og trænere.  

 
Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.  
 
Gennemgang af økonomi 

- Der er lidt uklarhed om indtægtssiden fra Herre Senior, men dette skyldes forkerte konteringer. 
Dette er afklaret.  

- Udgifter til dommer stiger, men der er også kommet flere hold.  
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- Udgifter til EDB er højere end forventet. Dette skyldes nogle dyre licenser vedr. Viasat. Dette er 
afmeldt.  

- Julelotteri gav 18.500kr i overskud 
- Kampfordeler lidt dyrere, dette skyldes at forretningsfører skal ind over dette.  
- Fast månedlig udgift til kunstgræs er ca. 17.000kr 
- Egenkapital for klubben er 560.000kr 
- Holdopsparing er 56.000kr 

 
Spørgsmål:  

- Kommunalt tilskud er blevet mindre, men vi er flere medlemmer? Dette skyldes at det er fordelt på 
to konti med tilskud og kursus tilskud.  

 
Gennemgang af økonomi godkendes af generalforsamlingen.  
 
Kontigentsatser 

- De gennemgåede kontigentsatser er gældende for nye medlemmer og for den næste kommende 
kontigentopkrævning.  

- Bestyrelsen har valgt at oprette et kontigentudvalg, som skal se på en mere fair fordeling af 
kontigenter ud fra hvad årgangens aktuelle udgifter er.  

- Nye satser er justeret med +3%.  
- Kontigentudvalg skal komme med kontigent forslag til bestyrelsen, som så skal tage stilling til dette. 

Muligvis kan dette nås til næste kontigentopkrævning.  
 
Spørgsmål: 

- Hvorfor U18 piger så lav en sats? De har samme sats som Old girls, da vi ikke har et tilbud til dem 
på nuværende tidspunkt.  

- Er der en tøj opkrævning sats ud over denne? Ja. Årgange opfordres til at finde sponsorer, så de 
kan fratages tøj opkrævning.  

 
Budgetfremlæggelse 

- Budgettet er forsøgt at blive gjort mere forsimplet 
- Forretningsfører 120.000kr (16 timer om ugen inkl. 2x4 timer om ugen), der opfordres til at alle 

medlemmer kan komme med indslag til Lars Peter, hvis man har tiltag, som kunne varetages af 
forretningsføreren.  

- Anlægsomkostninger på 200.000kr til skur 
- Materialer – der skæres ned på tøj, men der fokuseres på bolde, som skal deles på tværs af 

årgange.  
- Hjemmeside med foreningstøj er et nyt tiltag, som der forventes en indtægt til.   

 
Spørgsmål:  

- Hvad er sponsorat for Herre Senior? Det er separat sponsorat direkte til senior, som er anskaffet af 
senior.  
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Indkommende forslag 
- Kontigentudvalg skal nedsættes 

o Kigge på struktur og model 
o Differentiering af kontigentsatser 
o Brugerundersøgelse laves for at se hvad der er vigtigst for medlemmerne, så 

kontigenterne kan tilpasses dette.  
- Thomas Stengaard melder sig til udvalget 
- Lars Peter Nielsen melder sig til udvalget 

 
Forslag godkendes af generalforsamlingen.  
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer 

- Formand:  
o Frank Buchmann genopstiller og er genvalgt 

- Bestyrelsesmedlemmer – 2 stk.  
o Emil Damm Wiemann stiller op 
o Kennet Andresen stiller op 
o Begge vælges ind 

- Suppleanter – 2 stk.  
o Lars Peter Nielsen stiller op 
o Thomas Stengaard stiller op 
o Jesper Sørensen stiller op 
o Lars Peter Nielsen og Jesper Sørensen vælges ind 

- Revisor:  
o Inge Voldby genopstiller op og er genvalgt 

- Revisor suppleant: 
o Lillian Rohde stiller op og vælges ind 

 
Evt.  

- Update på Kunstgræs v. Henrik Sørensen 
- Skur projekt v. Henrik Sørensen 

 
 
 
 


