Generalforsamling afholdt den 2. februar 2011
Formandens beretning:
• Helhed:
2010, har været et stille år. Det er ikke sket de store forandringer i klubben, noget af
det der er sket er at vi har skåret ned på instruktørerne og at de skal undervise 2 gange
om ugen.
• Medlemstal:
Medlemstallet har ligget på over 200 hele året, og det er rigtig godt. Alle holdene har
været stabile.
• Elite Vest: Vi har stadig kun Alma som træner ude på stadionet. Alma og Mickey sendt
på elite kamplejr i uge 28, og det har været en meget lærerigt
• Resultater
Kamp: Kampholdet har kørt stabilt med 8 – 12 på holdet. 3 var med til DM kval, hvor de
alle kvalificerede sig til DM. Vi har brugt det meste af året på at bygge kampholdet op,
og de er blevet rigtige gode, så forventningerne er store her i 2011. Til WCTT havde vi 3
med hvor det blev guld til Alma og bronze til Amina og Rahima
• Teknik: Kom godt op at køre eftersommerferien, hvor der var over 20 på holdet, og vi
havde et stort hold med til JM og DM
• Sommerlejr: Gik rigtig godt i år, der var gjort en ekstra indsat for at Risskov skulle få en
kanon lejr, vi havde lejet fælles telt, køleskab, grill, bord og stole. Og det, at vi selv
havde egen kok med, gjorde, at vi nok fik lejrens bedste mad. Vi var ca. 70 deltager fra
klubben
• Økonomi – kommer Thomas ind på, vi overtog noget rod fra den sidste kasserer, og vi
har brugt meget tid og ressourcer på at få styr på det
• Graduering: ingen nye Danbærere i 2010
Kassererens beretning:
• Underskud – negativ balance på ca. kr. 26.000. Vi har fået stjålet for 45.000
kr. fyringsolie – dette er en del af forklaringen på underskuddet.
• Vi har egenkapital på 243.000 kr. Generelt ser økonomi fin ud.
Valg af næstformand:
• Peter Knudsen genopstiller – genvalgt.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
• Thomas Larsen genopstiller - genvalgt
• Kurt Larsen – genopstiller ikke – fortsætter i underudvalg.
• Jakob Riisberg trækker sig som børneudvalgsformand
• Anne Knudsen trækker sig
• Valg af tre nye medlemmer:
o Thomas Sørensen og Morten Mørup valgt til menige medlemmer.
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o Jacob C valgt til børneudvalgsformand.
Suppleanter:



Casper Krahn valgt 1. suppleant.
Line Lindgren valgt 2. suppleant.

Revisorer:

• Asmus A. Madsen og Neel Frederiksen valgt
Revisorsuppleanter:
• Michael Hartvig og Niels Bruun
Evt.:
• Information omkring fjernvarme – vi forventer at spare lidt på varmeudgifter,
men det medfører også en reduktion af tilskud til varme.
Efterfølgende møde:
• Thomas og Peter gennemkigger budget
• Stine er ny pressechef.
• Vi skal undersøge sponsorindtægter – dette drøftes til næste møde. Vi skal
udnytte de ressourcer og kontakter som vi allerede har bedre. Jacob C kigger
på dette og får lagt noget materiale ud til forældrene.
• Fastelavn d. 12. marts – Hassan planlægger for voksne, Jacob C for børn.
• Hjemmeside: Stine, Michael og Morten – Stine melder dato ud for møde
• D. 28/2 afholdes næste bestyrelsesmøde.
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