Referat af generalforsamling lørdag den 20. januar 2018
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Vagn Bødker som dirigent.
Enstemmigt vedtaget.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Der var ingen spørgsmål/kommentarer til beretningen
Formandens beretning blev godkendt.
3. Regnskabsaflæggelse ved kassereren
Kassereren gennemgik det uddelte regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Vedrørende posten ”Omkostninger, Klubhus drift inkl. vand” drøftedes
trænere og bestyrelsesmedlemmers lån af klubhus, hvor man kom frem til, at
betalingen herfor kan tage udgangspunkt i de takster, som kredsen betaler for
lån af klubhus. Bestyrelsen vil arbejde videre med emnet.
4. Fastsættelse af kontingent og træningsgebyr for år 2019
Med henvisning til beslutningen på generalforsamlingen den 21. januar 2017
hvorefter vedtægtens § 4 tilføjedes at ”når der er kontingentforhøjelse til
Kredsen og Landsforeningen, kan bestyrelsen forhøje kontingentet for
klubbens medlemmer med samme beløb uden, at det skal godkendes på
generalforsamlingen” fandt bestyrelsen, at kontingentet skal forhøjes med kr.
25 i 2019, som følge af, at kontingentet til Landsforeningen i 2018 stiger med
kr. 25 pr. medlem.
Generalforsamlingen fandt, at stigningen i 2019 på kr. 25 var i orden.
5. Indkomne forslag (forslag som ønskes behandlet, indsendes skriftligt til
formanden senest 7 dage før generalforsamlingen).
Der var ikke modtaget nogen forslag.
6. Valg af formand. På valg er Dorte Dabelsteen, som modtager genvalg.
Enstemmigt genvalgt.
7. Valg af bestyrelsesmedlem. På valg er Michael Jørgensen og Flemming
Jørgensen, som begge modtager genvalg.
Enstemmigt genvalgt.
8. Valg af to suppleanter til bestyrelsen. På valg er Birgitte Nonved og Jan
Vædeled. Begge modtager genvalg.
Enstemmigt genvalgt.

9. Valg af 2 revisorer. På valg er Lis Christensen og Sanne Gertz. Begge
modtager genvalg.
Enstemmigt genvalgt
10. Valg af 1 revisorsuppleant. På valg er Sonja Würtz, som modtager genvalg.
Enstemmigt genvalgt.
11. Eventuelt
Det blev nævnt, at der forud for forskellige aktiviteter, eksempelvis
arbejdsdage bør være mere end 14 dages varsel således, at medlemmerne får
bedre tid til at reservere deltagelse i dagene.
Fra bestyrelsens side blev det hertil fremført, at man vil bestræbe sig på, at
selve indkaldelsen til eksempelvis arbejdsdage fremover sker med mere end
14 dages varsel. Der blev dog også henvist til, at tidspunkter for planlagte
arbejdsdage fremgår af Aktivitetskalenderen, hvor årets aktiviteter m.v. er sat
ind.
Det blev endvidere nævnt fra bestyrelsens side, at man har drøftet
muligheden for, at hvert hold får tilknyttet en kontaktperson (et medlem af
bestyrelsen), som de enkelte medlemmer af holdet vil kunne tale med
omkring spørgsmål vedrørende klubben, og at kontaktpersonen vil kunne gøre
opmærksom på kommende aktiviteter.
For så vidt angår information af medlemmer, blev der peget på, at der i højere
grad også vil kunne ske brug af standeren, som blev brugt til at orientere om
juleafslutningen.
Det blev oplyst, at som følge at Kreds 5 er udpeget til at afholde DM næste år,
er man i bestyrelsen inde i overvejelser om, hvorvidt DcH Langeskov skal byde
ind på DM i 2019. Dette vil i givet fald skulle ske i samarbejde med andre DcHklubber på Fyn. Et DM i 2019 vil i givet fald blive afholdt på Birkende Boldklubs
arealer, samme sted som DM blev afholdt i 2007.
På spørgsmål om bestyrelsens holdning til den fremtidige træneruddannelse,
hvor der i DcH-regi har været tale om, at trænere hvert 10. år skal til eksamen,
svarede formanden, at der ikke er kommet noget entydigt fra Landsforeningen omkring dette, men at det det vil være fint, hvis også fungerende trænere
i et eller andet omfang deltager i efteruddannelse.
For så vidt angår deltagelse i uddannelse blev det oplyst, at tre af klubbens
medlemmer er startet på træneruddannelsen, og der er yderligere to af
klubbens medlemmer, der er startet på uddannelsen som dommer.

Det blev nævnt, at man tidligere har talt om, at de trænere der har været på
kursus bør fortælle de andre trænere om kurset, og det blev yderligere nævnt,
at indholdet fra kurser/ny viden også bør blive bredt ud til de forskellige hold.
Heroverfor svarede træningslederen, at der er blevet informeret om kurser på
trænermøder, men at man også gerne vil komme ud på de forskellige hold for
at fortælle om indholdet af de kurser, man har deltaget i.

