
Velkommen til ordinær 
generalforsamling for 
Gauerslund IF Fodbold  
d. 24/2-2022 kl. 19.00 



Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsfremlæggelse 

4. Orientering om kommende kontingentsatser 

5. Budget fremlæggelse for kommende år 

6. Indkommende forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

9. Valg af 1 revisor 

10. Valg af 1 revisor suppleant 

11. Eventuelt. 



Valg af dirigent og 
referent 

 

• Bestyrelsen forslår til dirigent:  
    Bjarne Andersen 

 

• Bestyrelsen forslår til referent: 
    Torben Øllegaard Sørensen 



Formandens 
beretning 

• Generelt 

• Frivillighed 

• Visionen og missionen for det fremtidige GIF Fodbold 

• Samarbejde med GIC 

• Sportslige højdepunkter 

• Økonomi 



Generelt  

• Igen et meget aktivt år for bestyrelsen og dens udvalg.  

• Endnu et år med COVID-19 - stor tak til vores frivillige og 
vores medlemmer! 

• Stærkt økonomisk grundlag.  



Frivillighed 

 

• Etablering af curlingholdet 
• Curling bænken. 

• Gamle bander op ved den nye 
opvisningsbane. 

• Renhold af udearealer. 

• Nye mål net.  

• Oprydning i boldrum.  



Frivillighed 

 

• Stærkt samarbejde med 
Kunstgræsforeningen.  
• Alle bandereklamer udsolgt.  

• Flot og velholdt bane.  

• Høj udnyttelsesgrad.  



Frivillighed 

 

• Tillykke til Steen Møller med 
DBU’s sølvnål oktober 2021! 



 

Visionen og missionen for 
det fremtidige GIF Fodbold  

• Vision:  

• Fordoble medlemstal – 5 år 

• Fordoble sponsorindtægter – 3 år 

• Stort sportsarrangement  

• Ny opvisningsbane med tribune 

• Tilbyde stævner indendørs og udendørs 

• Stærk medspiller i GIC 

• Mission:  

• Rammer for breddefodbold 

• Tilbyde udvikling for spillere, trænere og 
frivillige 

• Skabe fællesskab og sammenhold på 
tværs af årgange 



Samarbejde med GIC  

 

• Stærk medspiller gennem 
repræsentantskabet 

• Støtte til det nye selvstyre 

• Fokus på cafeteria 

 



Sportslige 
højdepunkter 

• Jonathan Asp og hans nye eventyr hos 
Bayern.  

• God udvikling med hold i mange 
aldersgrupper bade på drenge og pige siden.  

• Positiv udvikling i aktivitet mellem årgangene.  

• Udtagelse til FCM U12 pige hold v. Naaveerya.  

• God udvikling mod at have den fedeste klub 
at være i. Vi har rigtig meget aktivitet på 
vores anlæg! 



Økonomi  

• Sund økonomi trods krisetider for 
foreningsliv. 

• Stor loyalitet fra vores 
medlemmer – tak for det! 

• Give noget tilbage til vores 
medlemmer som tak for jeres 
loyalitet.  



Regnskabsfremlæggelse 

 

 



Orientering om 
kontingent-satser 



Budget-fremlæggelse 

 

 



Indkomne forslag 
 

• Bestyrelsen har ikke modtaget forslag 



Valg af 
bestyrelsesmedlemmer 

 

• Bestyrelsesmedlem på valg:  
   Jesper Christiansen (genvalg)  

• Næstformand på valg:  
   Ilhami Alici (genvalg) 
 

• Kasser på valg:  
   Thomas Stengaard (genvalg) 



Valg af suppleanter 

 

• Martin Hess Skov (genvalg) 

• Torben Øllegaard Sørensen (genvalg) 

 



Valg af revisor – 1 år 

 

• Bestyrelsen foreslår: 
    Dan Skjerning 



Valg af revisor 
suppleant – 1 år 
 

• Bestyrelsen foreslår: 
    Lillian Rohde 



Eventuelt: 
• Uddeling af Årets Giffer pris 

• Uddeling af Årets Træner pris 

• Samarbejde Gauerslund Oldboys 



Tak for denne gang 


