Referat af generalforsamling

Ørestad Bibliotek torsdag 6. juni 2013

1. Formalia
a. Valg af dirigent – Lotte blev valgt som dirigent
b. Valg af referent – Jesper blev valgt som referent
c. Valg af stemmetæller – Dorthe blev valgt som stemmetæller
2. Forslag
Bestyrelsens forslag blev enstemmigt vedtaget vedrørende stemmeret til alle nuværende medlemmer ved nærværende
generalforsamling. Dermed valgte generalforsamlingen at se bort fra vedtægternes § 8, stk. 2, som kræver, at man skal
have været medlem af foreningen i 60 dage før generalforsamlingen for at være stemmeberettiget.
3. Fremlæggelse af beretning fra bestyrelsen
Rasmus fortalte, som foreningens formand, om de initiativer, der er blevet taget i foreningen siden opstarten:
– Der er oprettet tre afdelinger: En fodboldafdeling, en løbeafdeling og en gymnastikafdeling.
– Foreningen har fået et klubsystem, der kan håndtere optagelse af medlemmer, betaling og nyhedsmails.
– Der er kommet styr på hjemmeside og logo med hjælp fra Jakob Hassenkam Rasmussen, som også har bidraget med
udvikling af annoncer og andet grafisk materiale.
– Foreningen har været involveret i 3-4 møder om den kommende lethal. I samarbejde med bl.a. Grundejerforeningen
og DGI har foreningen været med til at sikre, at den nye lethal bliver mere anvendelig end først projekteret.
– Som leder af fodboldafdelingen har David Santana samarbejdet med Københavns Kommune om at finde en holdbar
løsning i forhold til toiletfaciliteter til fodboldspillerne i Byparken. Det er lykkedes at sløjfe betalingen på 2 kr. pr.
toiletbesøg. Samtidig vil kommunen sørge for at bygge et depotrum i Byparken, som fodbold, løb og gymnastik kan
benytte til opbevaring af fodbolde, kegler og lignende.
– Foreningen deltog aktivt i afholdelsen af Ørestad Idrætsfestival, bl.a. med officials ved Ørestad løb og andre aktiviteter.
– Foreningen er blevet medlem af tre forbund: DGI, DBU og Dansk Gymnastik Union. Dansk Atletik Forbund er på vej.
– Fodboldafdelingen vokser og har en fysisk udfordring bestående i, at der ikke findes 11-mands baner i Ørestad.
– Det har været en hård vinter, uden mulighed for at komme i gang med gymnastik på skolen. Men det går bedre nu.
Foreningen er dog presset af, at Københavns Kommune har planer om at give nogle af tiderne i hallen til andre klubber.
– Gymnastikken er i det hele taget meget efterspurgt, og det kan være nødvendigt at betale løn for at skaffe nye trænere.
– Generelt skal vi sikre veluddannede trænere og sørge for at opprioritere træneruddannelserne via støtteordninger.
a. Fremlæggelse og status af afdelinger
Fodbold: Afdelingsleder David Santana fortalte, at der sker meget i afdelingen.
– Der er bl.a. blevet oprettet hold bestående af spillere fra samme årgang, hvilket gør det muligt at stille op i
DBU-regulerede kampe. Særligt de yngste spillere er på rene årgange, mens de ældste spillere på 9-12 år spiller på
blandende hold.
– Der er også oprettet et pigehold.
– Alt i alt er der 9 hold.
– Indimellem har det været en udfordring at finde trænere, og derfor bliver forældre brugt som hjælpetrænere.
– Der er oprettet kontakt til to studerende, som skal tage sig af 2005-årgangen.
– Forsøg med kontakt til gymnasieklasserne, indtil videre uden held.
– Der vil med tiden opstå pladsmangel for fodboldafdelingen. Indtil videre er der tilstrækkelig plads i Byparken. Men
om to år er banemulighederne for få.
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Løb: Afdelingsleder Jane Ziegler fortalte, at afdelingen startede op i september 2012 med et blandet løbehold, men
hurtigt så afdelingen behovet for at oprette et decideret begynderhold. Det startede i februar 2013.
– For øjeblikket trænes mandag og torsdag, men snart er afdelingen klar til at udvide og oprette seks hold.
– Tre af løbetrænerne har for nyligt været på sundhedskursus for at kunne satse på målgrupper, der ønsker at forbedre
deres sundhedstilstand.
Gymnastik: Afdelingsleder Lotte Søgaard fortalte, at gymnastik startede op efter på påske 2013. Der er blevet oprettet
to lørdagshold og to tirsdagshold. For øjeblikket er der over 70 på venteliste til lørdagsholdene, 126 medlemmer i alt og
over 90 på venteliste i alt.
– Udfordringen fremadrettet er at skabe hold for de 4-6 årige og de 2-4 årige. Derudover er gymnastik også presset af,
at andre aktører såsom skolen, kommunen og andre foreninger gør krav på gymnastiks lokalefaciliteter.
– For at løse udfordringen ved at finde hjælpetrænere til de mindste hold, kan der være behov for at lønne nye trænere.
– Derudover har gymnastik overvejelser omkring de fremtidige holddelinger såsom aldersopdeling, kønsopdeling og
niveauopdeling. Men opdeling efter niveau kræver en meget større skare af instruktører.
– Endelig vil gymnastik slutte sæsonen af med en opvisning.
4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab
Revisor har godkendt regnskabet, som i øvrigt ikke var ret omfattende, da der ikke var en bankkonto i 2012. Regninger fra
2012 blev sendt til AVLU, som havde sponseret 48.000 kr. til opstart af foreningen. Revisor havde dog én bemærkning i
forhold til regnskabet, idet han savnede skriftlig dokumentation/argumentation fra bestyrelsen i de tilfælde, hvor der er
brugt penge. Bestyrelsen tog bemærkningen til efterretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og handlingsplan, herunder fastsættelse af kontingent
Det blev besluttet at vedtage bestyrelsens forslag om en 50/50 fordeling af medlemsindtægterne. Begrundelsen var,
at hovedforeningen har faste udgifter, mens afdelingerne kun har sporadiske udgifter. Udover de faste udgifter skal
pengene i hovedforeningen gå til den fremtidige udvikling af foreningen såsom nye afdelinger og trænerkurser.
Søren fortalte, at foreningen har 55.000 kr. på bankkontoen. Med de nuværende medlemsindtægter forventes beløbet
at være på 135.000 kr., når året er omme.
Regnskab og budget blev enstemmigt vedtaget.
6. Indkomne forslag
a. § 11. Valg af revisor (ændring til 1 revisor og 1 suppleant)
Forslaget blev vedtaget.
b. Tilføjelse af en eksklusionsparagraf.
Forslaget blev vedtaget.
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7. Valg
a. Valg af øvrige medlemmer til bestyrelsen
Følgende personer blev valgt som bestyrelsesmedlemmer: Søren Daugaard Hansen, Jakob Hassenkam Rasmussen,
Lis Tolderlund og Fríða Hjaltested. Derudover fortsætter Nishandan Ganesalingam som bestyrelsesmedlem og
Rasmus J. Pedersen som formand.
b. Valg af op til 2 bestyrelsessuppleanter
Annette Jensen og Jesper Bøttiger blev valgt.
c. Valg af 1 revisor samt 1 revisorsuppleant
Ørestad Revision og Advokatfirma har tilbudt at sponsorere revisorarbejdet ved at stille med både revisor og
suppleant uden beregning. Det blev godkendt af GF.
8. Eventuelt
Foreningen har mulighed for at tjene penge ved at stille med frivillige til Skt. Hans festen på Kalvebod Fælled.
Ørestad Kulturdage finder sted i september. Rasmus opfordrede GF til at tænke over, hvad foreningen kan byde ind med.
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