
GENERALFORSAMLINGSREFERAT

Ar 2019, den 14. marts kl. 19.30 f,å HGI Stadion, Bag Målet, afholdtes generalforsamling i 
foreningen FIF Flillerød Atletik.

Følgende var mødt:

Nicolaj Raagaard Sørensen (formand)
Thomas Vang Christensen 
Rikke Mederschier 
Knud Erik Pedersen 
Dorte Maria Ramlov 
Jette Svendsen 
Annette Sørensen 
Janne Rasmussen

Dagsordenen var sålydende:

1. Valg af dirigent og referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3 Forelæggelse af reynskat for det forløbne år til godkendelse
4 Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag samt forslag til kontingent for det kom

mende år.
5. Behandling af indkomne forslag.
6 Valg af formand - Nicolaj Raagaard Sørensen er på valg.
7. Valg af kasserer - Janna Rasmussen er på valg.
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Jette Svendsen og Annette Sørensen er på vaic 
9 Valg af suppleanter til bestyrelsen.
10. Valg af revisor og revisorsuppleant.
11. Eventuelt.

Ad 1:

Til dirigent og referent valgtes Thomas Vang Christensen.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og beslutningsdygtig, 
hvilket samtlige de mødende tilsluttede sig.

Ad 2:

Få bestyrelsens vegne aflagde formanden beretning og henviste til, at beretningen var til
gængelig via foreningens hjemmeside.

SE VEDHÆFTEDE BERETNING, SOM ER BILAGT NÆRVÆRENDE REFERAT. 

Beretningen blev kommenteret og debatteret. Beretningen blev taget til efterretning.



Ad 3 og 4;

Formanden gennemgik sammen med Janna regnskabet, som viste et beskedent underskud 
på kr. 2.478,00 og en egenkapital på over kr. 700.000,00. Kontingentet foreslås fastholdt, og 
budgettet fremlagdes og arbejder med et mindre underskud på godt kr. 30.000,00. Regn
skab. budget og kontingentfastsættelse godkendtes.

Ad 5:

Fuer var ikke indkommet forslag, cg der var ingen til behandling.

Ad 3:

Formand ikke på valg.

Ad 7:

V'aig af kasserer - Janna Rasmussen blev genvalgt foreløbigt for 1 år.

Ad 8:

Valg af bestyrelsesmedlemmer - Jette Svendsen og Annette Sørensen blev genvalgt.

Ad 9:

Valg af suppleanter til bestyrelsen - Knud Erik Pedersen modtog genvalg.

Ad 10:

Vpjg af revisor og suppleant - Henning Christensen modtog genvalg.

Ad 11:

Under eventuelt var forskellige emner til drøftelse, herunder hvordan der sikres flere aktivite
ter og også mere delegation, så formanden aflastes og foreningen udvikles på én og samme
tid.

T homas udfærdiger en liste om stævnedeltagelse, som kan udfyldos af trænerne og lægges i
klubhuset.

Dorte har et forslag til en pædagogisk liste, som hun sørger for at give til formanden.

1 bomas foreslog, at der en gang om måneden var fællesspisning for ungdomsatleternes fa
milie. Forslaget blev vedtaget. Budgettet blev konsekvensrettet og 10.000 i ny udgift blev 
medtaget i budgettet, som ellers godkendtes.

Der drøftedes, hvordan der kunne være åbenhed i foreningen og der ventes meget af en ny 
hjemmeside. Skole-OL bliver gentaget i år og indholdet blev drøftet.



Sanne Vang Christensen har villavang@qmail.com og Rikke Nederschier har neder- 
: iier@mail.dk - de er tovholdere på fællesspisning fremover og formanden sætter tovhol 

derne i gang.

Nicolaj Raagaard Sørensen

Bilag: Bestyrelsens beretning for 2018
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