Referat af generalforsamling i

FREDERIKSBORG AMTS FODBOLDDOMMERKLUBS VENNER
Afholdt i Fredensborg hallen den 6. februar 2012
1. Valg af dirigent:
Erik Møller valgt til dirigent
Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt
2. Formandens beretning
Formandens beretning 2011 FAFs Venner
Kregme, den 10. januar 2012
Året 2011 skulle være året hvor vi igen skulle bruge tiden på arrangementer og tiltag til gavn og
underholdning for vore medlemmer. Et par nye navne i bestyrelsen med friske kræfter sammen
med de rutinerede kræfter fik på det første bestyrelsesmøde sammensat en række tiltag og
arrangementer der skulle arbejdes med. Opgaverne blev fordelt og alle var klar til at tage fat på et
nyt år.
Vi havde store forventninger til et forsat positivt samarbejde med FAFs Bestyrelse i gensidig respekt
for hinandens arbejde og kompetencer, men det blev ikke helt sådan. Vi følte os ofte som en
underafdeling af FAFs Bestyrelse, der blev dikteret det ene og det andet. Vi kunne i stedet have
taget en snak om tingene og fundet løsninger i fællesskab og harmoni.
Det helt store emne i år blev desværre en udløber af det gode initiativ vi havde sammen med FAFs
Bestyrelse, nemlig førstehjælpskurserne der blev afholdt til gavn og glæde for de fleste medlemmer
af FAF. De ting der blev lært på de glimrende kurser kan ingen tage fra os, vi vil altid have dem med
os uanset mærke eller ej.
Desværre var det store PR arbejde og brug af Røde Kors mærket ikke blevet afstemt med den
øvrige dommerverden. Stædighed og mangel på samarbejde og evne til kompromis kastede hele
den danske dommerverden ud i en langvarig ødelæggende konflikt. Og i Vennerne stillede vi os selv
det spørgsmål, om der overhovedet var nogen, at arrangere noget for og være venner for på den
anden side af konflikten. Og jo længere tid der gik, jo mere gik gassen af ballonen, de initiativer vi
arbejdede med blev sat på stand by.
På trods af alt dette kørte forretningen FAFs Venner støt og roligt videre. Vore glimrende
kampfordelere ude som inde afvikler tingene på glimrende vis og er med til at skabe det overskud,
der fremadrettet skal være til gavn og glæde for FAFs medlemmer. Tallene kommer kassereren nok
ind på og kan ses af regnskabet.
Men vi må erkende at indtægterne er faldende, specielt indefodbolden er støt faldende gennem
årene og årsagen er nogenlunde klar. DGI sparer på de mindre årgange og de klubber der
arrangerer stævner har åbenbart følt sig presset af DBU Sjælland til at bestille dommere gennem
dem. Henning har ellers brugt noget tid på at kontakte diverse klubber for at finde en løsning til
vores fordel, men det er desværre ikke lykkedes.
Vi er rigtig glade for at Leif Larsen igen i år havde tid og overskud til at arrangere det traditionelle
bankospil i Fredensborg. Stor tak til Leif for endnu en succes, godt gået. Et forventet overskud på
ca. 1300,00 kr.
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Til slut en tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i året der er gået. Vi har haft en god
og positiv tone på vore møder og i det daglige.
Hermed Formandens beretning til debat.
Karsten Nielsen
Beretningen blev herefter taget til efterretning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab:
John Rasmussen fremlagde regnskabet
Johnny Rasmussen spørger til budget og regnskab - besvaret af kasseren
Herefter godkendt uden kommentarer
4. Behandling af indkomne forslag:
Ulrik Wanscher stiller forslag om, at §.4.stk. 1. ændres til:

Som medlem kan optages alle, der har bestået fodbolddommereksamen og er medlem af en
fodbolddommerklub.
I ekstraordinære tilfælde kan en enig bestyrelse optage personer som medlem, der arbejder
for foreningens formål selv om disse ikke er medlem af en fodbolddommerklub.
Ulrik motiverede forslaget.
Efter en heftig debat vedtages forslaget, men der henvises samtidig til § 4, stk. 4.

5. Fastsættelse af kontingent og budget:
Kontingent :
Medlemmer af Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub
Medlemmer af andre dommerklubber, der vil være medlem af FAFs Venner
Medlemmer der ikke er medlem af en dommerklub

kr. 0,00
kr.400,00
kr.500,00

og budget blev godkendt uden kommentarer.

6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for 1 år.
Karsten Nielsen meddelte, at han stoppede efter moden overvejelse – ville nu hellige sig livet som
bedstefar og pædagog for børnebørn.
Bestyrelsen foreslog 17420 Kern Olesen, Frederikssund som nyt medlem, der blev valgt uden
modkandidat.
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Øvrige valg var genvalg.

7.
8. Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år:
Her var ingen forslag – men 17350 Leif Trøjgaard Madsen, Allerød var villig til at stille og som blev
valgt uden modkandidat

9. Valg af 2 revisorer for 1 år.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ulrik Wanscher og Bent Andreassen (havde selv bedt om det), som
blev valgt uden modkandidater.

10. Valg af revisorsuppleant for 1 år:
Ole Riise genvalgt uden modkandidat

11. Eventuelt:
John takkede Karsten for godt samarbejde gennem årene og overrakte ham en bog om værktøjer
og nogle fl. Rødvin.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og meddelte at generalforsamlingen var slut .
Derefter kunne man sætte sig til bords og nyde den bestilte mad.

Godkendt

Erik Møller
Dirigent
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