Ordinær generalforsamling i
Brædstrup Idrætsforening af 1924
torsdag d. 20 marts 2014
kl. 19.30 i Klubhuset.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent:
Bestyrelsen foreslår Alf Mathisen.
Alf takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen er lovlig
indkaldt/varslet

2.

Fremlæggelse af beretning:
Der er rigtig mange aktiviteter i klubben. Det er kun ved hjælp af flere
aktive frivillige, det lykkes at klare de mange opgaver for klubben. Der
gør at der er mange ting som lykkes for alle afdelingerne.
En stor tak til alle tovholdere og formænd for deres fantastiske indsats
og engagement.
Beretningen blev godkendt.
Spørgsmål: Agter man at gøre noget for at genetablere samarbejdet
med HIK? Det er ikke opgivet, men BIF hører ikke noget fra HIK. Man
forsøger at gøre noget med at spille kamp derovre, med overnatning i
hallen i stedet for hos private.
Dejligt når man søger hos vennerne, men husk at uddybe ansøgningen
med priser og ønsker.

3.

Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet er godkendt
Spørgsmål: hvorfor er medlemsantallet i ungdom faldet med 90? Der er
ingen umiddelbar forklaring, og afdelingen forsøger at sætte flere
aktiviteter i gang. Måske er det fordi der næsten ingen piger er.
Bestyrelsen henstilles til at tage fat i løbskommiteen for at få
afdelingen til at aflevere regnskab. Der tages kontakt.

4.

Behandling af indkomne forslag (herunder ændringer vedtægter og
forretningsorden)
- udgår da der ingen forslag er kommet.

5.

Valg til bestyrelsen:
Næstformand Søren Munk (villig til genvalg) - blev valgt
Kasserer Erik Winther (ikke villig til genvalg) - bestyrelsen foreslår Kim
Sørensen som blev valgt
Menigt medlem Bent Madsen (ikke villig til genvalg) bestyrelsen foreslår
Erik Winther som blev valgt.
Badminton Solveig Vissing (villig til genvalg) - blev valgt
Ungdomsfodbold Lars Clemmensen (villig til genvalg) – blev valgt
Volleyball Birger Jensen (villig til genvalg) for 3 så vi opfylder kriteriet
om halvdelen på valg hvert år. Blev valgt
Løbeklubben Hanne Østergaard (villig til genvalg) blev valgt
Revisor 2 år: Erik Jensen (villig til genvalg) - blev valgt
Revisorsuppleant 1 år: Bestyrelsen foreslår Jane Bønnelykke - blev valgt

6.

Eventuelt
Salg af stole på tribunen står stille.
Salget overgår til senior, hvis de ønsker det. Prisen skal ned.
Der deltog 31 i generalforsamlingen som blev afviklet i god ro og orden.
Den sluttede ca. Kl. 20.50.
Dirigent – Alf Mathisen
Referent: Marianne Overvad

__________________________
Alf Mathisen
dirigent

___________________________
Ole Schultz
formand

