
 
Referat Generalforsamling 2021 i Morud IF - Fodbold     

Den 10. maj 2021 klokken 19:00. 

 

Referat:  

16 fremmødte  

1. Valg af dirigent.  
Hans Henning Nielsen 
Lovlig indvarsling af generalforsamlingen. 
Valg af stemmetællere manglede, Kenneth Greve + Palle Larsen udpeget 
 

2. Formandens beretning 
Formandens beretning godkendt 

Beretning er et referat, da den ikke er tilgængelig elektronisk. 

” Corona præget år, har gjort det vanskeligt for mig som ny formand . Dog er det godt at 1.holdet blev i AS 
og det ser ud til at de også bliver i AS i nuværende sæson. Stor ros til den øvrige del af bestyrelsen, som gør 
en kæmpe indsats, for at drive klubben, det lader sig ikke gøre uden dem. 

Der er blevet opført et nyt hegn imod vore nye naboer, da der var klager over bolde og støj fra 
baneanlægget. Dette er blevet gjort i samarbejde med hovedforeningen og kommunen. Hegnet er nu 
færdigleveret og der er ikke modtaget klager, os bekendt efterfølgende. 

Økonomisk er vi kommet OK igennem corona, mere om det senere. 

Pga. corona har det været svært at nå rundt til ungdomshold 

1.senior træner aftale er forlænget. 

?? KG: Hvad er længde på aftale m træner? HC: 1år 

?? MD: Hvorfor kun 1 år? HC: Pende ønske 

 

3. Økonomi 
Regnskab blev gennemgået og godkendt. 
?? KG: Tilskud? CD: corona tilskud fra DGI 1/3 
?? KG: Pumpe/klubhus? CD: fifty/fifty pulje, skulle gerne give halvdelen af de 50.000,- som den nye 
pumpe ved klubhuset koster, fodbold har lagt ud for hele udgiften pt. 
 

4. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.  
 

  



 
5. Valg iflg. Lovene  

Chris Demant blev genvalgt som kasserer. 
Kasper Kabbel blev valgt som nyt medlem. 
Suppleanter: Boe Trøigaard Hansen og Lars Kopp Kristiansen –  genvalgt. 
Revisorer: Niels Nielsen og Michael Sonne –  genvalgt. 
 

6. Eventuelt 
??MD: VEO udstyr som en mulighed for klubben, der er forskellige der efterspørger denne 
løsning? DS/CC: Dette har været undersøgt tidligere, men daværende afvist pga. udgifter, men 
dette tages op til vurdering/behov igen. 
?? LS: Klubhus vs ungdomsskole? HC: Møde m kommunen med info at det gerne må anvendes, 
men at det er kommunen der skal bekoste den evt. ombygning for at det kan finde anvendelse til 
rette formål. CD: Kommunen har afvist udgifter, er ikke på budget så anvendelse er indstillet fra 
kommunens side. DF: Klubhus var tænkt med ind i plan vedr. skate område, men afvist af 
hovedforening. HHN: Skate afvist pga gen. pladsmangel på området, med en frygt for at begrænse 
sig selv fremadrettet. Der er kommunalvalg til november, måske det skal kigge på hvem der har 
interesse i sådan et projekt, ellers skal det være borger-drevet. 
DS: Mads Thomsen har af personlige årsager valgt at trække sig fra bestyrelsen. 
?? BT: Hvilke egenskaber skal man besidde for at være i bestyrelsen? DS: Lyst & tid for at drive en 
frivillig forening, skulle kunne navigere i at modtage klager fra utilfredse forældre mv. HHN: Besidde 
en stor mængde sund fornuft og forvalte denne i de situationer der opstår gennem tiden. Alle: Være 
repræsentant for klubben. 
?? BT: Mangler der folk i bestyrelsen nu hvor Mads T stopper? DS: Som udgangspunkt nej, og der 
kan ikke nu vælges flere ind, da vi ikke kunne nå at ændre dagsorden ift vedtægter. Vi ønsker at 
indkalde vore suppleanter til denne del. 

Kl 19:58 afsluttet/godkendt forsamling. 


