Generalforsamling 4.april 2018
Jimi Christensen bød velkommen og konstaterede at indkaldelsen var sket lovligt.
1.

Valg af dirigent, Jimi Christensen blev valgt.

2.

Valg af referent, Rune Steinfath blev valgt.

3.

Valg af stemmetællere, Trine & Lisbeth blev valgt.

4.

Formandens beretning.
I Christians fravær fortalt Murat omkring status på klubbens mål angående breddefodbold, elite m.v.
Det har ligeledes været en meget stor udfordring at få klublivet ind i Ishøj IF uden et fungerende klubhus, men
det ser nu ud til at vi overtager det nye klubhus til juli.
Der vil ligeledes blive lagt ny belægning på kunstbanen i løbet af sommeren.
Der er i det forgangne år blevet lukket flere hold som følge af manglende indbetalinger af kontingent samt hvis
klubbens værdier ikke blev overholdt.
Der søges med lys & lygte efter flere trænere til klubben.
Men ellers ser klubbens fremtid lys ud.
Beretningen blev godkendt.

5.

Fremlæggelse af regnskab.
Allan Uttenthal fremlagde regnskabet for år 2017.
Efter lidt snak angående nogle af posterne blev regnskabet godkendt.
Budgettet for 2018 blev fremlagt og gennemgået samt godkendt.

6.

Forslag fra bestyrelsen angående stigning af kontingent:
600,- halvårligt for ungdom & 700,- halvårligt for senior.
Forslaget blev suppleret med et nyt budget for 2018.
Forslaget samt det nye budget blev vedstemt med 14 stemmer for & 1 blank.

7.

Valg af bestyrelse:
Christian Bødker Forsberg genopstiller. Blev valgt.
Rune Steinfath genopstillede ikke.
Gudmund Holm genopstillede ikke.
Mustafa Baskaya genopstillede ikke.
Huseyin Bicen genopstillede ikke.
Muzaffer Celik opstillede for 2 år & blev valgt.
Mehmet Dagli opstillede for 2 år & blev valgt.
Lisbeth Nielsen opstillede som suppleant for 1 år & blev valgt.
Benny Kelstrup opstillede som suppleant for 1 år & blev valgt.

8.

Eventuelt:
Der blev en længere snak omkring hvordan man vil kunne tiltrække flere trænere til klubben.
Der blev generelt drøftet omkring forældretrænere & hvor langt op i årgangene det ville kunne gå an.
Skal der tages kontakt/besøg til skoler, cph vest m.fl for eventuelt at kunne tiltrække trænere?
Det blev foreslået i forsamlingen at bestyrelsen indkalder til forældremøder hvor de kommer ud og forklarer
omkring de meget store konsekvenser de manglende trænere i klubben har for tilgangen af nye medlemmer
samt hvad klubben har brug for fra forældrenes side.
I flere årgange er der lukket for nye medlemmer.
Jimi Christensen alle takkede alle deltagere for god ro & orden.

Referent: Rune Steinfath
Taastrup den 6. april 2018

