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GBC  Generalforsamling 26/4-2021 
Generalforsamling afholdt i corona-tid. 

Fremmøde medlemmer: Jan D, Ib K, Jørgen S, Maria B. 

Fra bestyrelsen: Jeppe O, Anette K, Sonja G, Michael S,  Anne V, Lars M.        (fravær : Torben Lund) 

 

1)  
     Dirigent: Michael S 

     Referent: Anne V 

2) Formandens beretning fra Torben Lund  (oplæst af Michael S.):  
 

- Tak til Anne for at organisere og administrere vores portal og hjemmeside 
- Tak til Sonja for at tage sig af økonomien 
- Ekstra stor tak til Anette for arbejdet med ungdommen 
- Tak til Jeppe for at tage sig af seniorholdene og for at "tage skylden" (det er Jeppes skyld...) 
- Stor tak til Michael for alt det praktiske og for at være stand-in ved enhver lejlighed. 
- Tak til Lars for at være med i bestyrelsen 
- Tak og undskyld til dem jeg har glemt i denne tale 
 
Covid situationen har udløst en meget mærkelig sæson hvor vi har spillet alt for lidt, forhåbentlig får vi lov 
igen efter sommerferien.  
 
Vel mødt - tak for sæsonen trods alt. 
 
Mvh Torben. 

 

3) Klubbens regnskab:  
Regnskab fremlagt.  

Spørgsmål til gæld på ialt 90.222 kr. : Skyldes at kontingent anden rate er tilbagebetalt men ikke afregnet 

med klubmodul inden 31/3-2021, + tilbagebetaling til kommunen af puljepenge. 

Spørgsmål til Budget: Trænergodtgørelse: Beløbet er fastsat efter at Cheftræner Bjarne Nielsen ikke skal 

være fast træner i næste sæson. Beløbet er derfor lidt nedsat men stadig så højt at vi forventer det ikke 

overstiges. 

Regnskabet godkendes. 

4) Halfondens regnskab.  
Halfondens bankkonto  er fundet efter B.H Mortensens død. Advokaten, der gør boet op, er i kontakt med 

banken og vil forsøge at få pengene overført til klubben. Det drejer sig om ca. 19.000 kr. 

Punktet udgår herefter fra dagsordenen til generalforsamlingen. 

 

5) Beretning fra udvalgene. 
 Ungdom. Anette Kjær  

Ungdomssæsonen har været præget af Corona nedlukning. Der er forsøgt med udendørs træning her i 
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marts, hvor 15 blev tilmeldt, men 3 fremmødte.  

Prøver med sommertræning slut april-juni. Tilmeldinger kommer langsomt ind. 

 

Bjarne Nielsen skal ikke være fast træner næste sæson, men vil muligvis blive brugt til weekends 

arrangementer eller træner-inspiration.  

9-Klasse spillere forventes at forsvinde i næste sæson og de udgør en stor gruppe af 

ungdomsmedlemmerne i denne sæson.  

Anette ønsker sparring i ungdom-bestyrelsesarbejdet, og der skal søges efter frivillige iblandt forældre til 

tilmeldte. 

  

Motion: Jeppe Obdrup 

Sæson præget af Corona nedlukning. Holdturneringen blev lukket ned næsten inden den kom i gang.  

Nåede inden nedlukning at afholde et godt lørdags-arrangement med Thomas Laybourn med 25 deltagere.   

-> Ser frem til der bliver åbnet. 

 

6) kontingent for sæson 2021/2022: 
Fortsætter uændret  

• ungdom 750 (bolde inkluderet) 

• Motion 1200 (bolde inkluderet) 

• Formiddag 300 (bolde inkluderet) 

• Ung-baneleje: 300 

• Familiebane: 400 

• Baneleje: 500 

Tilskud til turneringer fortsætter med samme regler som sæson 2020-2021. 

Der gives rabat ved tilmelding til flere hold. 

 

7) Indkomne forslag: 
  

Ændring af vedtægter til afstemning. 
Vedtægter med rettelser fremlagt og vedtaget enstemmigt. 

 

8) Bestyrelsen 
Formand:     Torben Lund.    Genvalgt 

Næstformand: Michael Steffensen  (ikke på valg) 

Kasserer:   Sonja Greve     Genvalgt   

MSU- formand:    Jeppe Obdrup   (ikke på valg) 

USU-formand:  Anette Kjær   Genvalgt 
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Menige bestyrelsesmedlemmer: Lars Midtgård    (ikke på valg)  

Menige bestyrelsesmedlemmer: Anne Vikær Damsgaard,  Genvalgt  

Suppleant ( for 1 år):                      Jørgen Suhr Olsen, Valgt    

                           

9) Valg af revisorer og revisorsuppleant: 
Revisor 1 (lige år):  Hasse Lauridsen  (ikke på valg) 

Revisor 2 (ulige år):  Michael Steffensen Valgt 

Revisorsuppleant (for 1 år): 

 

10 ) valg af delegerede : ingen 
 

11) valg af fondsbestyrelsen: ingen 
 

12) Eventuelt:  
Afholdelse af en GBC-Motions-Turnering  (invitation)     Lars M/Merete G:  Motion C-A 

 

Betaling for gæstespiller. Det vil koste 50 kr. hvis en spiller har en gæstespiller med som deltager på 

træningen. Den GBC-spiller der har gæstespilleren med er ansvarlig for at der bliver betalt 50 kr. på 

mobilepay til klubbens  kasserer med teksten ”GBC-gæstespiller” 

Spillere der deltager i træning med henblik på evt. senere indmelding har 3 gratis prøvegange. 

 

Ungdoms og Motions-holdturnering sæson 2021-20212 

Holdlederne indkalder til motionsspillermøde ang. tilslutning til holdturneringen. 


