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Generalforsamling den 23. oktober 2017 i Grenaa IF, fodbold  
 
 

1) Valg af dirigent 
2) Valg af referent 
3) Valg af stemmetællere 
4) Forslag til ændring af vedtægter i GIF Fodbold 
5) Bestyrelsens beretning 
6) Regnskab 
7) Fastsættelse af kontingent 
8) Indkomne forslag 
9) Valg til bestyrelsen efter §3 stykke 3. 
10) Valg af intern revisor/bilagskontrollant 
11) Eventuelt 
 

 
1) Frederik Thøgersen valgt som dirigent. 

 
2) Marie Nielsen valgt som referent. 
 
3) Svenn Møller valgt som stemmetællere. 

 
4) Der bliver ikke indsendt budgetter/regnskab til hovedbestyrelsen. 

Bestyrelsen vil have mulighed for at vælge op til 7 medlemmer i bestyrelsen. 
Der er 5 i bestyrelsen nu. Hele bestyrelsen skal være enige om nyt medlem. 
Senior- og ungdomsformand udpeges af bestyrelsen. 
Regnskabsår ændret til det som vi allerede har nu. 
Senior og ungdomsbudgetter indsendes til bestyrelsen. 
Bestyrelsesmedlemmer har tavshedspligt til følsomme emner. 
Alle forslag er vedtaget. 

 
5) Bestyrelsens beretning af Gert Poulsen. 

Resultatet for 2016/2017 var fornuftigt. Har en god likviditet og egenkapital. 
Flot medlemskab i ungdommen. 
Serie 2 ender måske som nr. 3 i rækken. 
Ungdomsudvalget oppe på 9 medlemmer. 
Individuel træning er startet op efter sommerferien med Nicolaj Poulsen, som 
har træningen med drengene. Michael Thinggaard starter med træning af 
pigerne efter efterårsferien. 
Sponsorudvalget etableret med 3 nye medlemmer. 
E-sport etableret, fået penge fra kommunen. 
FCD har fået ny formand i form af Bjørn Johansen. 
FCD har fået ny træner, som starter til januar 2018. 
Kattegat Cup veloverstået, nyt tiltag med madtelt, som blev taget godt imod. 
Samarbejde med Brazil football college. 
Anita, Solvejg og Marie har gjort et stort arbejde med at få kiosken op at køre. 
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Der er mange nye tiltag, som er blevet taget rigtig godt imod. Fællesspisning 
og nye varer. 
Der er blevet etableret kioskudvalg til ændringer i cafeteriet. 
Der er et godt samarbejde med GIC, flotte baner. Der er nu blevet åbnet op for 
at de små kan træne og spille kampe på bane 2.   
 

6) Bent gennemgik regnskabet. 
Der har været en flot indtjening. 
Der fås 25% fra spil i bowlingcenteret. FCD indt. og omk. balancerer. 
(FCD får 25% af slaget på spilleautomater i Grenaa Bowlingcenter). 
Vi har fået 6.000 kr. i overskud på forsøget med salg af fyrværkeri. 
Der har været en negativ beholdning i banken, hvilken har været en 
forskydning af indbetalinger. 
Der er investeret i fondsmidler, da vi ikke får renter på vores likvider. 
Niels Jacobsen’s mindelegat må vi kun bruge afkastet, og der er ikke noget 
afkast. Bestyrelsen vil høre om kontoen kan ophæves. 
Thorbjørn Christensens fødselsdagslegat vil man prøve at finde ud af om 
disse penge kan bruges i klubben. 
 

7) Gebyret som klubben betaler til kommunen bliver hævet og kontingentet vil 
bestyrelsen gerne have hævet tilsvarende. 
Forslaget blev vedtaget. 
Forslag om at gøre det synligt, at klubben betaler for kørsel ud af kontingentet. 
Kørsel udbetales til holdkasserne. 
 

8) Der er ikke indkommet nogle forslag.  
 

9) Valg til bestyrelsen. 
Bent Hougaard stopper som kasserer og medlem i bestyrelsen. 
Per Thomsen stopper som bestyrelsesmedlem, da Per får tøjleverancen i 
klubben og derfor ikke kan sidde i bestyrelsen. 
Sune Sørensen stoppede her i efteråret som seniorformand og Jeanette 
Christensen er herefter valgt som seniorformand. 
 
Bestyrelsen indstiller Marie Nielsen til kasserer og til bestyrelsen. 
Bestyrelsen indstiller Frederik Nicolajsen til bestyrelsen. 
 
Både Marie og Frederik er valgt til bestyrelsen uden valg. 
 
Gert overrækker Bent en afskedsgave for trofast og fantastisk arbejde i 
Grenaa IF. Alle gav en lang klapsalve til Bent. 
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Bestyrelsen består herefter af: 
Gert Poulsen, formand 
Frederik Nicolajsen, forslag til næstformand. 
Marie Nielsen, kasserer 
Jeanette Christensen, seniorformand 
Steen Tvilling, ungdomsformand 

 
10) Tommy Jørgensen stopper som revisor. 

Der er forslag til ny revisor, Mikkel Thybo Johansen.  
Mikkel Thybo Johansen er hermed valgt som revisor i Grenaa IF.  
 

11) Bent holdte en tale og takkede for gaven og 11 år som kasserer. Bent har 
valgt at stoppe på grund af kontroversen i foråret og på grund af sit helbred. 
 
Spørgsmål om andre foreninger kan låne kiosken. Det må man stadigvæk. 
 
Der har været trænermøde for nylig.  
Randers FC’s talenttræning er afvist, da vi skulle træne i Randers. Den nye 
aftale er langt fra det som klubben havde fået forelagt. 
Samarbejde med AGF er ligeledes opsagt, da det ikke var tilfredsstillende . 
Derfor har Grenaa IF lavet sin egen individueltræning. 
 
U16 drengene bliver hårdt ramt på medlemsantal pga. efterskole. Der skal 
derfor gøres en indsats for at bevare årgangen. 
Der er nedsat et udvalg med Frederik Nicolajsen som tovholder der skal 
komme med et oplæg til bestyrelsen. 
 
 
Formanden takker af for i aften. 
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Godkendt af:    
   Formand 
   
 
 
     
 Næstformand Kasserer 
 
 
 
 
     
 Seniorformand  Ungdomsformand 
 

 


