Referat af ordinær generalforsamling i Trekroner Idrætsforening
Onsdag d. 31. oktober kl. 20
Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Peter Hansen vælges som dirigent
Pia Bille vælges som referent
Ad. 2 Bestyrelsens og de aktivitetsansvarliges beretning
I det forløbne år er det lykkes stort set af få professionaliseret alle administrative funktioner i foreningen, dels
ved bistand fra forretningsfører og dels ved bistand fra DGI’s kontorhænder-funktion. Det betyder at arbejdet for
bestyrelsesmedlemmer er minimeret.
Engagementet i bestyrelsens arbejde er problematisk for foreningen. Hidtil har vi været 3 bestyrelsesmedlemmer.
Den ene har forud for generalforsamlingen oplyst ikke at ville deltage i bestyrelsens længere. Herved er kun to
medlemmer af bestyrelsen tilbage, som også er de to eneste deltagere ved generalforsamlingen.
Det drøftes hvordan en ændring af foreningens vedtægter kan skabe et mere legitimt grundlag for bestyrelsens
arbejde ved at gøre aktivitetsansvarlige til fødte medlemmer af bestyrelsen. Sammenholdt med den
administrative bistand, det er lykkes at opbygge, vil foreningen kunne køre med to årlige bestyrelsesmøder og et
forretningsudvalg, der mellem møderne klarer den daglige ledelse, herunder kontakten til administrationen.
Det aftales at indkalde til ekstraordinær generalforsamling i februar 2019 og behandle forslag til nye vedtægter,
hvor udgangspunktet er, at alene de idrætsaktiviteter, der deltager i de to årlige bestyrelsesarrangementer:
Generalforsamlingen i oktober og planlægningsmøde i februar kan indgå i tilrettelæggelse af den kommende
sæson. Den aktivitetsansvarlige må i blandt medlemmer fra egen aktivitet finde en suppleant, hvis det er
nødvendigt at melde afbud ved et af de to obligatoriske bestyrelsesarrangementer.
Ad. 3 Godkendelse af regnskab
Regnskabet er udarbejdet af DGI’s kontorhænder og var forud for generalforsamlingen gennemgået at intern
revisor Ole Witthøft, som ikke havde bemærkninger til regnskabet.
Regnskab godkendes
Ad. 4. Godkendelse af budgetforslag og fastsættelse af kontingent for kommende sæson
Budgetforslag godkendes. Basiskontingent er fortsat 200 kr. pr. medlem.
Følgende principper for styring af økonomien videreføres:
Basiskontingent for alle medlemmer (uanset aktivitet) er 200 kr. (grundlag for foreningen fællesøkonomi)







Basiskontingent på 200 kr. betales uanset det tidspunkt på året, tilmelding sker.
Bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i foreningen, der er godkendt af bestyrelsen, friholdes for
kontingentbetaling
Inden for fællesøkonomien budgetteres med 1000 kr. i tilskud pr. aktivitet pr. år.
Ud over basiskontingent sker der en ”særlig opkrævning” til de aktiviteter, der har udgifter ud over
aktivitetstilskuddet på 1000 kr. pr. år. Fx udgifter til løn og honorarer. Særlig opkrævning beregnes med
udgangspunkt i de specifikke udgifter, der knytter sig til aktiviteten.
Der lægges ikke budget for de enkelte aktiviteters særlige opkrævninger, idet det forudsættes at forbrug af
disse midler først sættes i værk, når indtægterne er gået ind og at de enkelte holdansvarlige selv holder øje
med hvor mange medlemmer der er tilmeldt / hvor stort et beløb, der kan disponeres over.
Hvis beløb der er indkommet i særlig opkrævning ikke bliver brugt inden for den sæson, de er opkrævet,
overgår beløbet til foreningens fællesøkonomi. Hvis en aktivitet ønsker at overføre et beløb til kommende
sæson skal det aftales med bestyrelsen og indarbejdet i budget for kommende år.

Ad. 5
[1]

Pia Bille fortsætter som formand
Ad. 6 Valg af tre bestyrelsesmedlemmer
Ikke muligt, da kun formanden og kassereren var til stede ved generalforsamling
7. Valg af intern revisor
Ole Witthøft genvælges
8. Evt.
Intet til evt.
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