Generalforsamling i Ørestad IF
Mandag 28. april 2014 kl. 19.30
Field’s, 3. sal - ved siden af fitness dk

Referat
1. Formalia
a. Valg af dirigent - Lotte
b. Valg af referent - Frida
c. Valg af 2 stemmetællere – Uffe & Line
2. Fremlæggelse og godkendelse af beretning fra bestyrelsen
•

Dagsorden blev godkendt

•

Rasmus gennemgik året - ifølge klubmodul har vi 532 medlemmer.

•

Vi har haft udfordringer med Klubmodul, forkert opsætning og derfor kan vi
ikke i dag tilbyde automatisk opkrævning, vi arbejder på sagen.

•

Lethall – Ørestad IF har kæmpet for at den bliver opvarmet. Det lykkedes at få
ekstra 5 millioner, øremærket opvarmning og toiletfaciliteter.

Samarbejdet

fortsætter.
•

Vi har modtager forespørgsler om opstart af forskellige afdelinger; klatring,
badminton, håndbold, handicap cykelløb og dans. Vi har først mulighed for at
starte nye afdelinger op, når vi ser hvor mange tider vi får i lethallen.

•

Udfordring med tider på skolen. Vi har ikke nok tider i dag, vi får først tider
kl.17.30. Kommunen har målt brugen af hallen, vi afventer svar og håber at,
det falder ud til vores fordel, da vi sagtens kan bruge tiderne fra kl.16. Vi har
fået flere tider om lørdagen og krydser stadigvæk fingre for at de åbner for
brug om søndagen.

•

Vi har modtaget driftstilskud fra By&Havn. Intentionen er, at vi matcher beløbet
og dermed kan vi ansætte en administrativ ca. 5 timer ugentligt. Idé at bruge
nogen hos GFS, men vi afventer at Anne Rask kommer tilbage fra barsel.

- Der blev spurgt ind til kontingent og efterspurgt mulighed for løbende
opkrævning. Det kræver en tilpasning af Klubmodul, som overvejes.

3. Fremlæggelse og status fra afdelinger
Løb, Jesper fortalte om deres år.
•

De har trænet op til VM i halvmaraton

•

6 trænere på kursus hos DAF

•

De arbejder sammen med forebyggelsescentret.

•

De har fået kiropraktorerne som sponsorer.

•

Der er god stemning i afdelingen har det sjovt sammen og har afholdt flere
sociale arrangementer.

•

Afdelingen deltager i idrætsfestivalen og står for Ørestad Le Mans motionsløbet
- deltagere løber Ørestad ringen, gratis for medlemmer, 50 kr. for andre.
- Spørgsmål om løb for unge, løbeafdelingen overvejer det, men det kræver
nye ressourcer/frivillige.
Fodbold, Henrik fortæller om deres år.

•

De har oprettet mange hold. Der er lige startet hold for årgang 2010, 30 børn
til første træning. De har oprettet pigehold, damehold - fodboldfitness og
seniorhold (starter 1/5).

•

Udfordring med frivillige, har brug for flere, også i styregruppen.

•

Nyt skur ved fodboldbanen i Byparken, nu med gulv og vindue.

•

Træner uddannelse – 6 trænere på det nu.

•

Har fået sponsorer, Danske Bank, Øens Kaffe, Revisorfirma.

•

De har netop afholdte stævne i Byparken hvor 8 hold mødte op.

•

Vi mangler 11 mands baner (forslag om at spørge GFS, om vi kunne bruge
grunden på hjørnet af Byparken).

•

Vi mangler klubhus, så vi bliver til en rigtig klub med et samlingssted.

•

Mangler lys på banen, GFS var ikke meget positive over for det.

- Spurgt ind til muligt samarbejde med klubberne i lokalområdet. Undersøge
Hekla, de har mange baner, kunne vi bruge nogle af deres baner?

Gymnastik – formanden Lotte fortæller om deres år.
•

Stor efterspørgsel, ca. 300 gymnaster og 100 på venteliste.

•

Har 24 trænere/frivillige, holdene kræver mange hænder og vi mangler
stadigvæk flere hænder, specielt hvis vi ønsker at starte op flere hold.

•

Opvisning – fuldt hus, ca.500-600 mennesker, havde en lille bod og der blev alt
udsolgt. De fik gæstehold og havde en indmarch med den nye fane og indvielse
af fanen. Opvisningen var en stor succes!

•

Udfordringer

med

skolen

og

tider.

Begrænset

kontakt

med

skolen

og

kommunen går meget langsomt. De nye årgange på skolen er store, mangler
derfor flere hænder. De ekstra tider, vi har fået for nylig, hjælper.
•

Sender hjælpere på kursus, havde planlagt kursus i hallen men blev nødt til at
aflyse pga. hallen er lukket pga. fejl i gulvet. Nogle trænere/hjælpere kommer
med tidligere undervisningserfaring.

-

Spurgt ind til forårs eller sommerhold – det var planen at afholde hold indtil
sommerferien, men det blev ikke til noget pga. hallen blev lukket.

-

Spurgt ind til Gymnasiet, hvorfor vi ikke kan få tider derinde. Lotte informerede
om at kommunen undersøger, hvorfor gymnasiet ikke er en del af kommunens
bookingsystem.

4. Fremlæggelse og godkendelse af revideret årsregnskab for 2013
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for 2014
•

ØIF har fået sponsorat fra en revisor/advokat.

•

Lis gennemgik Regnskab for 2013 og Budget for 2014 for Hovedforeningen, idet
afdelingerne har afholdt afdelingsforsamling, hvor afdelingernes regnskaber
henholdsvis budget er gennemgået.

•

Regnskab 2013 og Budget 2014 blev godkendt.
-

Spurgt ind til klubmodul og indkrævning af kontingent, hvordan finder vi
mulighed for alle til at betale. I dag er der en del der spiller uden at betale.

-

Spurgt ind til tipsmidler, hvorfor er vi ikke med i det?

-

Spørgsmål til gymnastiks indtægter hvorfor står lavere indtægter på budget
i år sammenlignet med sidste år. Lotte forklarede, i år har de ikke
sommerholdet de havde sidst og at de ikke kan regne med flere hold, da der
pt. mangles hold/hal-tider.

6. Vedtægtsændringer:
a) Bestyrelsen ønsker følgende tilføjet til §9:
i. Bestyrelsen kan udpege et eller flere bestyrelsesmedlemmer til
enten alene eller i fællesskab at disponere over en særlig
udgiftskonto (med begrænset max.).
ii. Bestyrelsen kan udpege et styregruppemedlem fra en afdeling til
at kunne disponere over en særlig udgiftskonto (med begrænset
max.).
iii. iii. Bestyrelsen kan udpege et styregruppemedlem fra en afdeling
til at kunne disponere over en særlig udgiftskonto i afdelingsregi –
disponeringerne

skal

godkendes

i

fællesskab

med

en

fra

bestyrelsen i hovedforeningen.
b) Bestyrelsen

ønsker

at

ændre

§14.

stk.3

til:

Foreningens

økonomiske

transaktioner afvikles i størst muligt omfang elektronisk. Alle transaktioner skal
bogføres af bestyrelsen (forretningsføreren) eller én styregruppemedlem fra en
afdeling, udpeget af bestyrelsen.
- Alle vedtægtsændringer blev godkendte.
7. Valg
a. Der skal vælges 2-4 bestyrelsesmedlemmer
b. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

•

Lis, Jakob, Frida og Annette ikke på genvalg.

•

Rasmus forklarede, hvorfor han står af som formand, han vil dog fortsætte som
bestyrelsesmedlem.

•

Dem der havde kontaktet bestyrelsen, at de ville stille op, mødte ikke til
generalforsamlingen.

•

Der var ingen der stillede op til formandsposten og dermed blev det besluttet at
indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

•

Bestyrelsen skal beskrive, hvilke kompetencer vi mangler i bestyrelsen og
beskrive bestyrelsesarbejdet samt hvad det indebærer at være formand i
Ørestad IF.

•

Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling hurtigst muligt, ifølge
vedtægterne skal der indkaldes med 14 dages varsel.

