Referat fra Nibe Boldklubs Generalforsamling
26. februar 2015

Dirigent Bjarne Svendsen
Dato:

Referat fra Nibe Boldklubs generalforsamling torsdag den 26 Februar 2015.
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen indstillede Bjarne Svendsen til dirigent, som blev valgt. Bjarne konstaterede
at generalforsamlingen var lovlig varslet i forhold vedtægterne, således at
generalforsamlingen var beslutningsdygtig.

2.

Bestyrelsens beretning for det forløbne år – herunder beretning fra Børne- og
ungdomsudvalget og Seniorudvalg
Formandens beretning - vedlagt som bilag 1 - blev uden kommentarer godkendt –
beretningerne fra børne- og ungdomsudvalget og seniorudvalget repræsenteret ved
Maria Sørensen og Thomas Severinsen blev ligeledes godkendt.

3.

Forelæggelse af revideret regnskab
Det reviderede regnskab blev godkendt. Bilag 2

4.

Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

5.

Fastlæggelse af kontingent
Følgende kontingentsatser blev godkendt:
U5 til U6..................................................... 350 kr. (halvårlig)
U7 til U8..................................................... 420 kr. (halvårligt
U9 til og med U12...................................... 570 kr. (halvårlig)
U13 til og med U19.................................... 620 kr. (halvårlig)
Herresenior ............................................... 870 kr. (halvårlig)
Damesenior................................................ 720 kr. (halvårlig)
Oldboys, Veteraner og Younggirls ............ 320 kr. (halvårlig)
Passive ...................................................... 170 kr. (halvårlig)
Klub 50 ...................................................... 120 kr. (helårlig)
Efterskole .................................................. 170 kr. (halvårlig)
Studierabat har man studiekort kan man som senior betale U19 kontingent
Over 15 km mellem bopæl og klubhus 50%

6.

Forelæggelse af budget for det kommende år - 2014
Det fremlagte budget blev godkendt. Bilag 3

7.

Valg af formand - ulige år
Kristen Langkjær stillede op og modtog valg

8.

Valg af kasserer – lige år.

9.

Valg af bestyrelsesmedlemmer – 1 i ulige år og 2 i lige år
Følgende blev valgt:
Marianne Staun blev valgt for et år – positionen skal vælges for 2 år i lige år
Christian Hansen blev valgt for 2 år.

10.

Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Michael Frendrup og Jesper Toft valgt

11.

Valg af medlemmer til Børne- og ungdomsudvalg – 3 personer i ulige år og op til 2 personer i
lige år :
Børne- og ungdomsudvalget:
Tore Rubak valgt for 2 år
Lis Bjerregaard valgt for 2 år
Maria Sørensen valgt for 2 år
Senior udvalg
Jeppe Agerbo valgt for 2 år
Jesper Droob valgt for 2 år
Erwin Softic valgt for 2 år

Eventuelt:

Spard Nords leder/træner pris blev givet til Jan Louborg
Årets NB’er – solid og forgangs lederpræstation Sebastian Julin
Saluttens mindepokal – største træningsflid hos herre seniorerne givet til Emil Lassen
The Tank årets kvindelige senior spiller – givet til Lone Lohse

