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Generalforsamling/julefrokost 1. november 2013

Som sædvanlig startede vi med fællessang og valg af ordstyrer og referant, og igen i år blev posterne fordelt mellem Steen O. og Erik S.
Formandens beretning

Torben redegjorde for sæsonen 2013, her endte 11-mandsholdet på en tredjesidste plads og 7-mandsholdet som næstsidst, men her var
vi også placeret i mesterrækken. En sæson i den lidt dårligere ende.

Et par medlemmer har desværre forladt os i denne sæson, Lasse Karlsson døde desværre den 7. september og Per Andersen har meldt

sig ud på grund af rygproblemog er dermed ikke istand til at spille fodbold mere.

Vi havde også en del jubilæer, for at nævne et par stykker så havde Monrad 50-års jubilæum i MB, og Steen O. nåede op på 250 kampe
for SVET.

Regnskab

Siggi fremlagde regnskabet, og det blev godkendt. I forbindelse med regnskabet havde Ole J. et spørgsmål vedr. sikkerheden omkring

den store udbetaling i forbindelse med vores sommertur. Han mente det var lidt uforsvarligt at Siggi rejste rundt med en kuvert med så
mange penge i, og mente det måtte kunne gøres anderledes.

I denne forbindelse spurgte Kurt hvorfor man sparede op, og ikke selv medbragte sine penge til turen.

Siggi mente ikke at det var noget problem at rejse med de mange penge. Hvorfor spare op? Her svarede Siggi at i sin tid var beløbet
fastsat til 20 kr. pr. uge, og er det stadig,, og var beregnet til fællesudgifter og rejseomkostninger til sommertur. Stemningen på genne-

ralforsamlingen var helt tydelig til en fortsættelse med opsparingen
Valg af bestyrelse

Her blev der gjort kort proces, alle blev genvalgt.
Sommertur 2014
Der

blev

indsamlet

forslag

til

sommerturen

Sommerturen er programsat til 5-7 september.

2014,

alle

forslag

bliver

gemt

og

offentliggøres

til

forårsmødet

24.

marts

2014.

Årets høst

Erik J. uddelte præmier til året veteraner. Flest kampe: Poul N/Finn/Steen O. med hver 11 kampe - Flest mål: Knud 2 - Steen O. 7 og

vinder i denne kategori blev Jess med 12 mål.

Året spiller blev Michael med 31 bamsestemmer for kun 9 kampe, et flot gennemsnit.
Hvor spiller vi til næste år

Under dette punkt var der mange indlæg og argumenter/modargumenter for oprykning til Grand Super. Efter en lang debat blev det

vedtaget at 7-mandsholdet rykker til Grand Super og 11-mandsholdet bliver i Superveteran. Endvidere bliver begge hold tilmeldt pokalturneringen for derved at skaffe nogle flere kampe.

For at give samtlige spillere mulighed for at få mindst en kamp om ugen, skal 7-mandsholdet udtages af oversidderne fra 11-mands-

holdet, en regel som iøvrigt også var gældende i 2012, men ikke helt blev fulgt. Ved skader og afbud er det op til holdlederen hvem
han vil benytte. Statestik for de to hold vil også fremover være adskilt.
Der vil fortsat være træning mandag for alle.
Vedtægtsændring

Der blev foreslået en vedtægtsændring vedr. sociale omkostninger for at gøre beløbene mere flexsible. Dette vil komme til afstemning
til næste års generalforsamling.
Eventuelt

Under eventuelt stillede Knud spørgsmåltegn ved at Siggi havde flyttet klubbens konto fra Ballerup til Nexø. Knud mente ikke at Siggi

havde fået lov til at flytte kontoen til Nexø og mente iøvrigt at det er mere naturligt at handle lokalt. Flere på generalforsamlingen gav
Knud ret og Siggi indvilgede i at føre kontoen tilbage til Ballerup.

Len havde et lille indlæg vedr. støtte til handicap fodbold, han bad om støtte på forskellig vis, bl.a. ved gå på facebook og give likes.
Så blev det endelig tid til julefrokost, efter hovedretterne og inden vi gik over til kaffen, fik vi opfrisket turen til Vejle. Kurt kørte et

billedshow med tilhørende forklaringer og historier.

