
 

 

  

30. marts 2022 

GENERALFORSAMLING 
Fløng-Hedehusene Fodbold  
 



Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent 
Jan Kock vælges. 

Mødet er rettidigt indkaldt 25/2 2022. 

 

2. Valg af referent og 2 stemmetællere 
 

Ragnhild Sørensen referent 

Line Olsson stemmertæller 

Henrik Bendtsen stemmertæller 

3. Optælling af tilstedeværende stemmeberettigede 
16 stemmeberettigede. 

 

4. Beretning til godkendelse 
Mathias Hansen (Formanden) fremlagde 2021 beretningen. Beretningen godkendes. 

Bilag vedlagt 

 

5. Regnskab til godkendelse 
Kasper Larsen fremlagde regnskabet. Regnskabet godkendes. 

 

6. Budget for det kommende år 
Kasper Larsen fremlagde budgettet. 

 

7. Indkomne forslag 
Mathias Hansen foreslår, at vores bestyrelse skal nedsættes fra at være 9 medlemmer til 8 

medlemmer. Der skal i stedet laves flere og/eller større udvalg.  Det betyder også at Formandens 

stemme vil tælle dobbelt ved afstemninger i bestyrelsen 

Dette forslag vedtages. 

8. Valg: 
 

1. Formand (lige år) – Mathias Hansen på valg og modtager genvalg – Valgt for 2 år 

2. Kasserer (ulige år) – ikke på valg 

3. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (for 2 år) 

a) Kennet Brinkmann – ikke på valg 

b) Kasper Larsen – på valg og modtager genvalg - Valgt for 2 år 



c) Yakup Kekec – på valg og modtager genvalg - Valgt for 2 år 

d) Simon Cuber – på valg og modtager ikke genvalg – Martin Larsen stiller op i stedet - 

Valgt for 2 år 

e) Line Olsson – ikke på valg 

f) Marc Schless – på valg og modtager ikke genvalg – Posten der udgår 

g) Sean Gyvelborg – ikke på valg 

 

 

9. 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år) Anita Larsen blev valgt. Der søges en i 
løbet af året. 
1. suppleant Peder Helt 

2. suppleant Simon Cuber 

 

10. Revisorer (for 2 år) se § 14 stk. 7 Klubben gør brug af ekstern revisor.  
 

11. Revisorsuppleanter (for 1 år) se § 14 stk. 7 Ikke aktuelt 
 

12. Udpegning af 2 delegerede til FHI’s delegeretmøde 
 

Bestyrelsen udpeger selv delegerede til disse møder. 

 

13. Eventuelt 
Mathias fortæller om planerne om de 2 deltidsansatte. Den ene hovedsageligt til generering og 

styring af fælles arrangementer. Den anden måske mere administrativ hjælp. Det skulle gerne 

betyde, at det bliver bedre og sjovere at være medlem og frivillig i klubben.  

Vil det være en idé at søge unge trænerne med ”egen træner virksomhed” som kunne være i den 

ene stilling og dermed tage ud og træne ifht. Skoler, fritidsklubber el. lign. 

Har vi været omkring alle ideer ifht. Til at holde Cafeen åben? F.eks. forpagtning eller unge 

mennesker til at passe den. Men det er svært. Kan der sælges noget ubemandet f.eks. øl. Det vi har 

undersøgt pt bliver det for dyrt. Evt. et aflåst køleskab med kode eller nøglebrik til Cafeen. 

Skal vi kræve højere kontingent til dem der ikke yder? Det vil være svært da der er stor forskel på 

indkomster og måske slet ikke nogen til at udføre arbejdet.  

Vil det hjælpe hvis det giver penge til holdkassen? Fløng Cafe har ikke god erfaring med det. 

 


