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Referat Generalforsamling 27/9-2018: 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. valg af stemmetællere 
4. Bestyrelsens beretning 
5. Regnskab 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Indkomne forslag 
8. Valg til bestyrelse, efter § 3. stykke 3 
9. Valg af 1 revisor & 1 bilagskontrollant 
10. Eventuelt 

 

1. Valg af dirigent 

Martin Bak er valgt som dirigent, træner for U9 drenge, har spillet fodbold i hele min ungdomstid. 

Præsentation af bestyrelsen. 

Generalforsamling er varslet til tiden. 

Der er 10 indkomne forslag. 

 

2. Referent valgt 

Marie Nielsen er valgt som referent. 

 

3. Valg af stemmetællere. 

Der er valgt stemmetællere: Malene Rasmussen, Svenn Møller, Solvejg Graff og Ronni Didriksen. 

 

4. Bestyrelsens beretning 

Formanden Gert Poulsen fortsatte herefter med bestyrelsens beretning. 

Efter nogle meget turbulente måneder i min første formandstid i 2016/2017, havde jeg en forventning om, 
at der efterhånden ville indfinde sig mere ro i baglandet, men kampvalget i aften viser jo med tydelighed, at 
det absolut ikke er tilfældet. 

I løbet af året har vi desværre måtte acceptere, at Steen Tvilling ikke ønskede at fortsætte som formand for 
ungdomsudvalget. Steen har udført en kæmpeindsats, som vi takker ham for. Steen stoppede, da han 
ønskede at blive træner igen. Thyge Traulsen har fungeret som stedfortræder siden, men ønsker ikke at 
blive formand. Vi har dog en forventning om, at vi efter nytår kan tilknytte en ny formand. Der er et par 
kvalificerede emner. 
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Vi har implementeret de nye vedtægter som blev godkendt på seneste generalforsamling. 

Seneste generalforsamling indledte også arbejdet med en strategi for fastholdelse af ungdomsspilere. Det 
er hensigten at samle træningerne i grupperne: Team børn, team Betweens, team unge og Team GIF/Brazil. 

Grenaa IF har indgået et strategisk samarbejde med Viden Djurs og Brazil Football College omkring træning 
af ungdomsholdene fra U16-U18. 

Der er opstartet et samarbejde med DBU omkring en trænerrådgiver, der har coachet nogle af vores 
Betweens hold. 

Vi har givet trænerlønningerne for ungdomstrænerne et boost, da vi ikke kan forvente forældretrænere i 
disse årgange. 

Der er indført efterskolekontingent på kr. 100 pr. halvår. 

Seniorudvalgets formand Jeanette vil orientere om det sportslige område, resultater, nye og opløste hold. 

Seniorudvalget har igennem året udvist stor utilfredshed med bestyrelsen, dvs. formand, næstformand og 
kasserer.  

Der er indkommet forslag om ændringer af vedtægterne fra seniorudvalget, og disse behandles enkeltvis 
med fremlæggelse og mulighed for at kommenterer disse og herefter afstemning. 

Jeg er enig i, at der har været en dårlig stemning i bestyrelsen, dette skyldes efter min mening, et dårligt 
samarbejde og manglende tillid imellem seniorformanden og resten af bestyrelsen. 

Ungdomsudvalget har igen i år arrangeret et meget velbesøgt forældrearrangement på gymnasiet. 
Arrangementet startede med en generel orientering og derudover et indlæg fra en DBU konsulent, som 
fokuserede på vigtigheden af forældreengagement og frivillighed. Derefter gik man i klasselokalerne 
holdvis, hvor trænerne orienterede mere specifikt for de enkelte hold. Sluttede af med pølser og sodavand. 

Medlemstallet i ungdomsafdelingen er gået fra 342 i 2017 til 369 spillere i 2018. Det drejer sig om spillere 
der har betalt kontingent og været medlemmer i 3 måneder eller mere. 

Der har været deltagelse i fodboldstævnet Nørhalne Cup. 

Vi har vedtaget en pædofilpolitik for at skabe tryghed om rammerne for børne- og ungdomsfodbolden i 
Grenaa IF. 

Sponsorudvalget har i løbet af året været på en større opgave med at finde tilbage til tidligere sponsorater 
og aftaler. Det ser dog ud til at lysne, men generelt kan vi også mærke, at sponsorerne er tilbageholdende. 

Sponsorudvalget har udarbejdet et sponsorprospekt, så det er lettere at kontakte sponsorer og fortælle om 
mulighederne for at blive sponsor i klubben. 

Fodboldvennerne, Frank Poulsen deltog med indlæg på forældreaften på Gymnasiet. Frank fortalte om 
arbejdet hos fodboldvennerne, hvor man aktivt støtter de unge og også udlodder præmier til 
medlemmerne. 

Efterfølgende var Frank rundt i klasselokalerne og fik 59 nye medlemmer – det var rigtigt flot arbejde Frank. 

Kiosken lider under samme som resten af klubben, vi mangler frivillige – specielt forældre. 
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Men alligevel har Anita og Bettina sammen med de øvrige frivillige fået lavet mange nye tiltag. Der er 
arrangeret månedlige fællesspisninger, specielle arrangementer såsom landskampe. Vores ungdomshold er 
igen begyndt at bruge kiosken til egne arrangementer. 

Priserne i kiosken er blevet gjort ensartede, som gælder for alle, det har ikke været tilfældet tidligere. 

Kiosken og cafeteriet er blevet renoveret, som er blevet finansieret fra de såkaldte Jim Larsen-midler. 

Der er blevet indkøbt nyt kasseapparat samt nye betalingsautomater samt integreret mobilepay i 
kasseapparatet.  

Vores forpagtningsaftale er fra 1985 og denne er Valdemar Haumand i gang med at forny, som skal 
gennemgås på et senere tidspunkt. 

Kattegat Cup blev igen i år gennemført, trods store eksterne udfordringer med konkurser hos 
madleverandør, rengøringsfirma samt samaritterne havde glemt os. Men alt dette blev løst. 

Kattegat Cup behøver også flere frivillige, da man ikke kan forvente at ledelsesgruppen kan blive ved med 
at arbejde over 70 timer hver i Kattegat Cup-ugen. 

Der skal flere kræfter til. 

 

FC Djursland har vi arbejdet intenst på at skabe et meget tættere samarbejde mellem Grenaa IF og FC 
Djursland. Der er blevet indført kvartalsvise møder mellem repræsentanter i FCD’s bestyrelse, Frederik og 
jeg. 

Der er i længere stykke tid arbejdet på at videreføre FCD i en anden konstruktion, både økonomisk og 
organisatorisk. Dette vil Henning orientere mere om. 

 

Vi har gennemgået vores forsikringer, og har via DBU skiftet til TRYG fra Codan. Der er blevet en langt bedre 
dækning, og fået en besparelse årligt på 12.000 kr. 

Der har været nogle skader inden skiftet, som ikke var blevet dækket på grund af dækningen var langt fra 
tilstrækkelig. Dette er den nu. 

Vi har forhandlet en nedsættelse af bøde for ulovlig opbevaring af fyrværkeri. Bøden var oprindelig på kr. 
5.000 og blev nedsat til kr. 2.000. 

Der er blevet indført DBU’s automatiske opkrævningssystem. 

Igennem mange år har der været to legater i GIF, som har stået urørte. Iflg. Den tidligere bestyrelse var det 
svært at få frigivet midlerne. Vi ansøgte Civilstyrelsen om frigivelse, hvilket blev bevilget både hurtigt og 
smertefrit. Disse midler i alt kr. 125.000 fuldt ud kan anvendes til vores ungdomsafdeling. Udlodningen er 
påbegyndt. 

Vi har investeret nogle af de midler vi har fået ca. kr. 3.200 i renter /udbytte. Desværre får vi ikke del i 
salget af Kasper Junker fra AGF til AC Horsens iflg. melding fra DBU. 
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Jeg har overvejet meget om jeg skulle fortsætte og stille op til genvalg. Jeg skal ikke lægge skjul på, at 
udfordringerne er og har været store. Min hensigt med at sige ja til formandshvervet var, at det var en 
forudsætning at de positive oplevelser opvejede de negative -det har desværre ikke været tilfældet. 

Men jeg føler der fortsat er et stort stykke arbejde at fuldføre, ikke mindst i relation til FC Djursland, også 
det seneste seniorafdelingen.  

Der har været mange positive oplevelser og har derfor valgt at genopstille. 

Jeg vil gerne afslutningsvis rette en meget stor tak til alle de frivillige trænere, ledere, kioskpersonale og 
øvrige hjælpere i GIF og FC Djursland. Men ikke mindst alle de mange omkring Kattegat Cup, som hvert år 
yder et kæmpemæssigt arbejde, uden alle jer, kunne vi ikke drive alle vores aktiviteter – så tak for det. 

Jeg vil også gerne takke Valdemar Haumand og hans folk i GIC for vores altid perfekte baner det er en 
fornøjelse, hvilket også bliver påskønnet af vores gæster. 

Nu er det op til generalforsamlingen, om man ønsker at jeg fortsætter. 

 

Jeanette, seniorformand:  

Dameafdelingen har været noget af en udfordring. Vi tilmeldte 2 hold til turneringen, da  

99 sagde ja, og der kom 49 til træning. Mange da de skulle betale kontingent, så sagde de nej. 

Det endte med at vi måtte melde 1 hold fra. Det var svært bare at komme afsted med det ene hold. 
Dameafdelingen lukkede ned efter forårssæsonen. 

Men vi prøver faktisk igen med at starte op med damerne igen, så må vi se, hvordan det kommer til at 
forløbe sig. 

Forårssæsonen var en kæmpe udfordring. Vi risikerede at Serie 2 herrerne rykkede ned og det var en 
udfordring med Kent Jensen. Vi blev nødt til at finde en anden løsning end Kent Jensen, og Gary overtog 
derefter trænerrollen og så begyndte det at gå bedre. Sune scorede det sidste mål som gjorde, at holdet 
blev i serie 2. Spillerne gjorde en kæmpe indsats. 

Vores serie 6 gjorde det så godt, at de rykkede op i serie 5. Men her i efteråret går det lidt op ad bakke. 

Seniorafdelingen syntes det har været noget af en udfordring at få nogle ting igennem i bestyrelsen. Derfor 
har jeg kontaktet Ivan fra DBU, så han kunne komme til generalforsamlingen og overvære aftenen. Derfor 
for at hjælpe os på vej efterfølgende. 

Thyge: 

Ivan fra DBU har vi brugt i ungdomsudvalget. Der er blevet brugt mange timer på at finde en løsning om 
fastholdelse af spillere. Kommet med gode indspark til hvad man kan gøre. Opdeling af træningstider, 
således at piger og drenge spiller sammen. 

Det er en kæmpe udfordring med forældretrænere, når spillerne bliver ældre omkring 14 år. Så er det 
pludselig ikke så sjovt for spillerne at have sin far/mor som træner. 

Der er lavet et samarbejde med Viden Djurs, således man kan skaffe en træner, hvis GIF ikke selv kan.  
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Sidste år lykkedes det at komme til Nørhalne Cup, store oplevelser, glade børn med pokaler. Sikke en 
oplevelse. Ved hjemkomsten til klubben var der arrangeret fyrværkeri. Kom hjem med flere førstepladser. 

Næste år vil vi deltage i et nyt stævne, men et andet sted. 

Henning: 

Det sidste år har været en udfordring, og vi har arbejdet hårdt på samarbejde med andre i FCD og GIF. 

FC Djursland vil være klubbens førstehold samt have et tættere samarbejde med GIF. 

Klubben økonomi er en stor udfordring, og vi vil ændre fra selskab til et underudvalg til GIF, ligesom 
Kattegat Cup.  Det vil ikke give FC Djursland så mange udfordringer, og vil skabe en bedre økonomi. 

Navnet vil vi stadig bibeholde. 

 

Frederik: 

Kære generalforsamling 

De seneste to år har være lærerige. Et lærerigt indblik i menneskelig adfærd, når vidt forskellige mennesker 
mødes og skal samarbejde om et fælles projekt.  

Vores formand Gert Poulsen fik betroet hvervet som formand efter en lang række af formænd havde kastet 
håndklædet i ringen over de arbejdsbetingelser der var til stede i Grenaa IF.  

Men dem der fik overtalt Gert til at blive formand havde gjort regning uden vært, hvis de troede at de ville 
få en nikkedukke og en hyggeformand, der bare ville lade stå til som tingene var.  

”og det havde måske nok været det nemmeste, Gert” 

Men Gert er i mine øjne en retskaffen mand, der ikke lader stå til, hvis han ikke er enig i tingenes tilstand.  

Du er uhyre grundig, med en gammel bankmands økonomiske sans, så går du ind i sagerne med krum hals 
og tager fat – også der hvor det måske gør ondt. 

Og ondt har det gjort, for den butik du overtog, var der nok at tage fat på, og der er stadig meget arbejde, 
der venter forude. Og her skal vi nok finde svaret på, hvorfor du endnu engang vil stille op i denne gamle 
klub og fortsat tage de tæsk, som nogen mener du fortjener.  

Jeg mener du fortjener stor respekt for det arbejde du har gjort.  

Du og jeg har kørt parløb de seneste par år. Vi har stået sammen i svære tider og måttet opmuntre 
hinanden, når vi havde allermest lyst til at kaste håndklædet i ringen.  

For få uger siden havde vi et møde med seniorafdelingen for at få taget hul på de ting vi var uenige om og vi 
troede virkelig det skulle være et rivegilde. Men det var jo små problemer og stemningen var god og da vi 
bagefter stod på parkeringspladsen, stod vi med fornemmelsen af, at klubben var kommet videre og 
fremtiden så lysere ud. 

Men sandheden skulle vise sig at være en anden. Der lå helt andre planer i skuffen som vi kan se af de 
ændringsforslag, der blev præsenteret for os for 8 dage siden og senest af seniorudvalget indlæg for 2 dage 
siden.  
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Danske fodboldklubber står overfor nogle udfordrende år. De økonomiske rammer er ikke hvad de var for 
bare 1 år siden. Den offentlige støtte er væsentligt reduceret og vil ændre de vilkår vi som klub står overfor.  

Hvis jeg skulle vælge en skipper til at føre os igennem ved jeg godt hvem jeg ville vælge.  

Derfor er er valget i aften ikke kun et valg om hvem, der skal sidde i bestyrelsen eller hvem der skal have 
formandsposten – det er også et valg om mennesker og hvilke mennesker, der skal være de bærende 
kræfter i fremtiden.  

Jeg har stået last og brast med dig Gert som formand og med de seneste 8 dages udvikling i klubben kan jeg 
kun se mig selv fortsætte med dig ved roret. 

Uanset hvem der bliver valgt, så ligger der et stort arbejde foran alle for at bringe klubben sammen igen. 

Tak.  

 

Svenn: 

Jeg har været i klubben i mange år. Over 40 år som aktiv part i Grenaa IF samt Kattegat Cup. 

Mange formand har der været. Tror det er første gang, der er kampvalg om formandsposten. Det hilser jeg 
velkommen, så sker der noget i klubben. 

Før 2017 havde vi i flere år en ” fungerende formand” altså reelt ingen formand. Der var ingen der ville 
påtage sig posten og ansvaret for klubben. Men én skulle være bindeled mellem JBU/DBU og de øvrige 
organisationer vi samarbejdede med. 

Det betød naturligvis, at der ikke skete de store ændringer og især ikke udvikling af klubben. At drive en 
fodboldklub er noget andet end det var for 10 år siden. Forældre og spillere stiller kæmpe krav til en 
klubledelse. 

I 2017 påtog Gert Poulsen sig opgaven som formand – ikke fordi han vidste så meget om moderne fodbold 
– men mere som en god organisator. Han er god til at få tingene til at ske. 

Han er ingen nikkedukke, der var mange beslutninger som skulle tages. Nogle beslutninger er ikke nemme 
og gode, men også trælse. 

Som mange af jer ved gav det store udfordringer. 

Kort efter hans tiltræden, var der nogle store udfordringer der skulle gennemføres af hensyn til klubbens 
fremtid. 

Som formand skal man træffe beslutninger. Nogle er selvfølgelig mere populær end andre, alt efter hvad 
der træffes beslutninger om.  

Der skal også være plads til at træffe en forkert beslutning – ting skal prøves af, ellers udvikler vi os ikke. 
Når man ser fremad i en fodboldklub, er det naturligt nok ungdommen man tænker mest på. 

Hvad skal der til, for at tiltrække spillere. Hvordan får vi forældre til at tilgodese vores klub frem for en 
anden når de små starter op? 
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Alle udvalg under GIF Fodbold arbejder efter den siddende bestyrelses anvisninger, dvs. de arbejder for 
bestyrelsen Det betyder sikker også, at flere af udvalgene stopper, når/hvis formanden bliver valgt fra. 

Det er rigtig meget arbejde og frivlilige arbejdstimer der ligger i udvalgene. Vi er mange der lægger rigtig 
mange timer i dette arbejde. Her tænker jeg slet ikke på alle vores trænere, som yder en kæmpe indsats. 

Ungdomsafdelingen består af over 350 medlemmer + de helt små, som vi næsten ikke har tal på, I 
seniorafdelingen er der ca. 80 medlemmer. 

Et af udvalgene under GIFs ungdomsafdeling er Kattegat Cup. Kattegat Cup er med til at sikre at der sker en 
stor udvikling i ungdomsafdelingen idet hele det økonomiske overskud kun må gå til GIF’s ungdom. 

Med hensyn til seniorafdelingen og de vedtægtsændringer der bliver foreslået, ser det ud til at ca. 
halvdelen af seniorerne ikke vil deltage aktivt i klubbens drift.  

De vil gerne hygge, spille fodbold, have et lavere kontingent og så i øvrigt ikke bidrage til klubbens drift. 
Dvs. at halvdelen – eller ca. 40 af klubbens ca. 480 medlemmer – vil noget andet med klubben. 

Det viser, at seniorafdelingen ikke kan bære opgaven og det bliver svært at drive klubben. 

Venner – tænk jer godt om inden I stemmer. Stem ”blank” hvis I med en ny formand – bliver usikre på 
klubbens fremtid. 

Jeg skal lige sige at jeg jo ikke ved, hvilke udvalg der måske stopper, men jeg gør, og jeg er meget bange for 
at Kattegat Cup også gør. De frivillige gør en kæmpe indsats. 

Tak for ordet. 

 

Kim, formand for Kattegat Cup. 

Jeg bliver sur og ked af at man ikke kan enes i vores alle sammens klub.  

Kattegat Cup har købt et fjernsyn til klubben. Dette blev smadret af en senior spiller. Gert siger, at dette 
ikke er dækket af forsikringen og spillerne havde ikke råd. Det er simpelthen for dårligt. Vedkommende 
meldte sig ud af klubben efterfølgende. 

Som I har hørt, så kræver det mange frivillige at lave et Kattegat Cup stævne. Det er indimellem en kæmpe 
udfordring. Jeg tænker, at vores seniorafdelingens spillere kan hjælpe med at dækker nogle af alle disse 
vagter, og derved få betaling for det i form af at vi betaler for deres kontingent. 

Lasse: 

Som I nok har set, så har jeg skrevet et indlæg. Jeg er irritereret, vi havde en fantastisk seniorafdeling da jeg 
selv spillede i seniorafdelingen og det var vildt sjovt. Hvor er det henne nu.  

Ungdommen var meget lille dengang, men nu er den stor. Det er simpelthen ikke værdigt at skabe denne 
ballade, kom nu for pokker ind i kampen og ikke være en børnehave. 

Michael Hougaard. 

Jeg er ked af man vil holde i de forskellige udvalg, hvis der sker det eller det. 

Lad os nu for pokker stå sammen. Det er min klub, uanset hvad der sker. 



 

Side 8 af 13 
 

Jeanette. 

Vi har ingen spiritusbevilling, det har jeg undersøgt hos politiet. 

 

5. Regnskab 

Regnskabet blev præsenteret af Marie. 

Årets regnskab endte med et underskud på 103.045 kr. hvor sidste år var et overskud på 53.061 kr. 

Der er flere faktorer, som har givet underskuddet. 

Der er blevet højere trænerlønninger ca. 41.000.  

Mindre tilskud fra Kattegat Cup, Fodbold Venner ca. 133.000 

Der er ingen tipsmidler pga. ændrede regler, ca. 45.000 kr. 

Færre sponsorater opkrævet, dette vil blive indhentet i det nye regnskabsår. Ca. 54.000. Sponsorudvalget 
er i fuld gang med at indhente aftaler samt få styr på tøjsponsorater. 

Stigende dommerudgifter, 40.000 kr. 

Højere afgift til Norddjurs kommune, ca. 47.000 kr. 

Tilskud til Grønsværens ombygning, 25.000 kr. 

Svindelsag på 29.000 kr. som skete inden jeg tiltrådte som kasserer. Det har desværre ikke været muligt at 
få pengene retur til klubben. 

I dette regnskabsår er holdkasserne taget ind i klubbens regnskab igen, da der ikke er nogen forsikring som 
dækker, når pengene er ude hos de enkelte trænere eller frivillige. DBU rådede os til at få disse hentet 
hjem. 

Likviditeten ser ganske fint ud selvom der var underskud. 

Der er ingen kassekredit i klubben mere, da vi skal prøve at klare os uden og derved vil klubben spare 
penge. 

Konklusion: 

Der skal skabes balance i regnskabet i det nye regnskabsår. 

Der skal være fokus på budgetteringen og budgetopfølgning for klubben, afdelingerne og de enkelte hold. 

Øgede indtægter i form af kontingent og sponsorat. 

Fastholdelse af trænerhonorarer. 

Fokus på materialehåndteringen og bedre fordeling af rekvisitter. 

Vi må forvente afgiften til Norddjurs kommune bliver forhøjet væsentligt – i øjeblikket er en reduktion af 
klubhustilskud sat i høring. 

Afgiften til Norddjurs kommune er i dag kr. 191 pr. spiller. 
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Grønsværen er kommet ud med et overskud på kr. 10.876, hvor der var underskud sidste år på kr. 18.374. 

Overskuddet kunne have været højere, men der er blevet brugt nogle penge på at renovere kiosken. 

Egenkapitalen i Grønsværen er 143.150, hvor sidste år var den 132.274. 

Derved ser året rigtig fornuftigt ud. 

 

6. Fastsættelse af kontingent 

Jeanette udleverede en udregning på kontingent for sæsonen i ny og gammel form. Ifølge udregningen ville 
det skabe en fortjeneste at sætte kontingentet ned for GIF. 

Kassereren Marie fortæller hurtigt, at denne udregning overhovedet ikke holder stik, da man ikke har taget 
forbehold for udgifter til rekvisitter, dommere, trænere, spillertøj m.m. Så der er ingen fortjeneste. 

Kontingentnedsættelse skulle gælde for senior 5 og damerne, men damerne giver faktisk mindre i 
kontingent, så derved skulle de faktisk til at give mere ifølge ændringen.  

 

Kim fra Kattegat Cup: 

Ungdomsspillere fra U10 betaler 565 kr. pr. halvår. Det vil sige, at en U10 spiller skal betale mere end serie 
5 spiller. Det syntes jeg ikke kan være rimeligt. 

Kattegat Cup giver gerne tilskud til seniorspillerne, hvis de tager vagter til Kattegat Cup. 

 

Herefter var der afstemning: 

For:  24 

Imod: 201 

Forslaget frafalder, og der er ingen nedsættelse af kontingentet. 

 

7. Indkomne forslag 

Seniorafdelingen var kommet med 10 vedtægtsændringer. 

Seniorudvalget ønsker følgende vedtægtsændringer ændret og tilføjet på generalforsamlingen for Grenå IF 
fodbold den 27. september 2018: 

 Der ønskes indsat følgende bestemmelse som nye under § 3 stk. 8, 9 g 10 i vedtægterne for Grenå IF 
fodbold. 

Forslag 1: 

§ 3 stk. 8:Grenå IF Fodbold og alle underudvalg arbejder efter en forretningsorden, hvor dagsordner, 
referater offentliggøres på GIFs hjemmeside, umiddelbart før og efter hvert møde. Forretningsorden 
offentliggøres på Grenå IF’s hjemmeside. Dagsordner skal offentliggøres mindst 7 dage før 
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bestyrelsesmødet og referat skal offentliggøres senest 7 dage efter bestyrelsesmødet på Grenå Ifs 
hjemmeside. 

Afstemning:  

For: 20 

Imod:  170 

 

Forslag 2: 

§ 3 stk. 9: Grenå If Fodbolds bestyrelsesarbejde skal altid foregå i gennemsigtighed, åbenhed og dialog. 
Derfor kan et bestyrelsesmedlem i Grenå IF Fodbold ikke deltage i beslutninger, hvor vedkommende efter 
habilitetsreglerne ville være inhabil. Det skal fremgå af mødereferatet, såfremt et medlem af bestyrelsen 
anses for at være inhabil i beslutningen og derfor ikke har deltaget i behandlingen heraf. 

Afstemning:  

For: 20 

Imod:  170 

 

Forslag 3: 

§ 3 Stk.10: Alle bestyrelsesmedlemmer i Grenå IF fodbold har éns administratorrettigheder/adgange i 
forhold til Kampklar, hjemmeside, dokumenter, medlemstal, aktive, passive medlemmer og lign. 

Afstemning:  

For: 21 

Imod:  171 

 

Forslag 4: 

§ 3 Stk. 3. Bestyrelsen består af 7 personer, hvor de 3 medlemmer vælges for 2 år ad gangen, det modsatte 
år af formanden og den ene kasserer jævnfør § 3 stk. 5. 

Afstemning:  

For: 22 

Imod:  169 

 

Forslag 5: 

§ 3 stk. 4: Formanden for seniorudvalg og formanden for ungdomsudvalget har fast sæde i bestyrelsen. En 
repræsentant fra Brazil football College, FC Djursland, Kattegat Cup indkaldes ad hoc ved relevante punkter 
på bestyrelsens dagsorden. Repræsentanter har ikke stemmeret. 
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Afstemning:  

For: 15 

Imod:  173 

 

Forslag 6: 

§ 3 Stk. 5: Bestyrelsesformanden vælges på lige år, 2 kasserer vælges skiftevis 1 på ulige år og 1 på lige år. 

Afstemning:  

For: 19 

Imod:  170 

 

Forslag 7: 

§ 3 Stk. 6: Bestyrelsen konstituerer sig selv på førstkommende møde, formanden vælges dog direkte på 
Generalforsamlingen. 

Afstemning:  

For: 19 

Imod:  170 

 

Der ønskes indsat følgende bestemmelser som nye under § 3a stk. 4, 3a stk. 5 i vedtægterne for Grenå IF 
fodbold. 

Forslag 8: 

§ 3a stk. 4: Bestyrelsen for Grenå IF Fodbold skal vægte en fordeling af GIF’s indtægter således at 
udviklingen af børne- og ungdoms fodbold tilgodeses. 

Afstemning:  

For: 14 

Imod:  172 

 

Forslag 9: 

§ 3a stk. 5: Overskud af salg i kiosk “ Grønsværen” og “Grill” tilgår Grenå IF fodbold. 

 Afstemning:  

For: 14 

Imod:  165 
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Der ønskes indsat følgende ændring under § 4 stk. 2 Grenå IF fodbold i vedtægterne for Grenå IF fodbold 

 

Forslag 10: 

§ 4 stk. 2 Seniorudvalg, ungdomsudvalg, Pigeudvalg 

Afstemning:  

For: 16 

Imod:  173 

 

Alle forslag er hermed frafaldet. 

 

8. Valg til bestyrelse, efter § 3. stykke 3 

Herefter var der valg til bestyrelsespost. 

På valg: Gert Poulsen 

Modkandidat: Jeanette Christiansen 

 

Jeanette:  

Vil holde en sober tone, 30 år i klubben, går ind for ungdommen. 

Bevare Kattegat Cup, samarbejde på tværs, beholde samarbejde med Brazil, som jeg også benytter. 

Beholde FCD. Åbenhed, ordentlig tone. Vende udfordringer.  

Sune, Kasper og Jeanette er i seniorudvalget. 

Mener at FCD spillere er taget som gidsler, og vi har ikke mange fuldmagter. 

 

Gert: 

Min kone har været med i 60 år. Jeg vil arbejde videre med FCD, ked af den udvikling som det har været 
med seniorudvalget. 

Hvis jeg bliver genvalgt, vil jeg få endnu en snak med seniorudvalget og komme ind til benet på 
problemerne. 

Jeg har ikke flere kommentarer hertil. 
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Afstemning:  

Jeanette Christiansen: 23 

Gert Poulsen:   199 

 

Gert blev hermed genvalgt som bestyrelsesmedlem med et stort flertal. 

 

9. Valg af 1 revisor & 1 bilagskontrollant 

Bestyrelsen indstiller Mikkel Thybo Johansen til at været revisor igen. 

Der er ingen indsigelser og Mikkel Thybo Johansen er hermed genvalgt. 

 

10. Eventuelt 

Solvejg, hvor er det dejligt at se, at I bakker op om Grenaa IF. 

Lasse: Tag fat i Ivan, og få hjælp fra DBU. Få det redt ud. 

Jeanette: Jeg har bedt om hjælp fra Ivan. 

Martin takker af. Klokken er 23.30 og generalforsamlingen er hermed afsluttet. 

Efter generalforsamlingen, havde Gert og Frederik en god snak med seniorudvalget. Der er enighed om at 
få en snak hurtigst muligt for at få redt trådene ud. Kasper Vayland er efterfølgende valgt som ny 
seniorformand. 

 

Godkendelse af referat: 

 

    

Formand Næstformand 

 

    

Kasserer Ungdomsformand 

 

    

Seniorformand Bestyrelsesmedlem 


