Generalforsamling i Dover GF 1. marts 2016
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorer
9. Opretning af multibanens underlag
10. Sportsfest 2016
11. Evt

1: Valg af dirigent
Benjamin Hoff Skovgaard er dirigent.

2: Valg af referent
Jane Mondrup er referent.

3: Formandens beretning
Formand Johan Harding Sørensen fremlægger sin beretning. Beretningen vil blive lagt ud på
alken.dk og Liv i Landsbyernes Facebookside.
Uddybende spørgsmål:
Samarbejde om Triatlon – Johan fortæller lidt mere om bl.a. vores kontakter på Himmelbjergegnens
efterskole.
Planer for Sportsparken: Beachvolleybanen bliver gravet snart. Vi afventer svar på ansøgninger om
udendørs motionsmaskiner 1. april.
Plantegningen over sportsparken omdeles, og vi taler om både planer og finansiering.

4: Regnskab
Kasserer Flemming S. Møller fremlægger regnskabet. Vi har et beskedent overskud på godt 8000.
Indtægterne er noget faldende i forhold til sidste år, bl.a. pga færre medlemmer og en ikke særligt
indbringende sportsfest. Udgifterne er samlet set nogenlunde uændrede i forhold til sidste år.

5: Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag til formanden.
Til generalforsamlingen har Arne Jensen dog medbragt kopier af historiske dokumenter fra
gymnastikforeningens fortid som han overgiver til foreningen. Dokumenterne sendes rundt.
Johan vil tage sig af at oprette et arkiv.

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer
Sidste år blev 4 ud af 5 bestyrelsesmedlemmer skiftet ud. I princippet er det derfor kun Jane
Mondrup der er på valg. For at undgå en lignende masseudskiftning næste år, genopstiller formand
Johan Harding Sørensen dog i år for endnu en toårs periode.

7: Valg af suppleant
Julie Abildgaard og Kåre Birk fortsætter som suppleanter. De blev begge valgt sidste år og er derfor
begge på valg næste år – men det forholder vi os til til den tid.

8: Valg af revisorer
Revisorer er fortsat Nina Bjerring og Jakob Gewitz.

9: Opretning af multibanens underlag
Multibanens underlag er ujævn og skal rettes op. Ujævnhederne opstod pga mangelfuldt dræn –
drænet er til en vis grad udbedret, men nok ikke i helt tilstrækkelig grad.
Der er en vis uklarhed om hvorvidt multibanens underlag er kommunens ansvar eller ej. Johan
forsøger at få afklaring på sagen. Hvis kommunen tager opgaven, kan det gøres i forbindelse med
udgravning til beachvolleybane.
Hvis ikke kommunen tager det på sig, er spørgsmålet om vi vil lægge penge i det selv? Det
diskuteres om vi kan henvende os til dem som i sin tid har anlagt multibanen, men da dette er
omkring 7-8 år siden, er det næppe sandsynligt.
Multibanen bliver brugt rigtig meget, så vi er enige om at det skal prioriteres. Spørgsmålet er
hvordan og til hvilken pris det kan gøres. Dette afhænger bl.a. hvad der er etableret af dræn da
banen blev anlagt. Kåre taler med Ingmar der var formand dengang.
Det er vanskeligt at tage stilling til hvor mange penge vi vil bruge på sagen før vi ved hvad der vil
koste. Det kommer derfor til at påhvile bestyrelsen at tage beslutning om sagen.

10: Sportsfest 2016
Der har været snak med forskellige andre foreninger og lokale grupperinger om samarbejde om
sportsfesten. Liv i Landsbyerne er f.eks. interesseret i at bruge sportsfesten som noget der kan samle
folk fra alle landsbyerne. Eva Nikolajsen fra Liv i Landsbyerne er med her på generalforsamlingen
af samme grund.
Der er faste traditioner ved sportsfesten som vi absolut ikke vil ændre på. Men vi vil gerne have
flere tiltag med, og vi vil gerne have flere mennesker involveret i sportsfesten.
Vi foreslår således de interesserede grupper selv at komme med indslag som de selv arrangerer.
En idé kunne også være at hver landsby kom med en udfordring til de andre byer i en bydyst.
Skolen overvejer at gøre dagen til en skoledag, evt. med en projektuge op til hvor skolen kan
forberede aktiviteter og stille op.
Forskellige modeller for fodboldturnering fremlægges.

Aftenaktiviteten plejer at være fodbold på storskærm – men det bliver ikke i år. Måske skulle vi
have noget musik, måske bare almindelig hygge. Der findes et par lokale / semilokale
ungdomsbands (f.eks. nogle inde fra Sct. Georgsgården og nogle fra Mølleskolen). Johan kan også
spørge Rock i Rusk. Sangkoret kunne måske også give par numre?
En anden (evt. supplerende) ide kunne være lokale historiefortællere.
Arbejdsgruppe til sportsfesten: Johan, Eva og Kåre melder sig. Gruppen vil så forsøge at finde flere
deltagere fra andre lokale grupper og foreninger.
Sportsfest-arbejdsgruppen holder sit første møde tirsdag d. 8. kl. 19 i biblioteket, Bjedstrup Skole.

11: Evt.
Trænersituationen: Vi har haft opslag ude om at vi søger trænere og hjælpere, men indtil videre har
vi kun én tilbagemelding fra en der måske vil være hjælper på et fodboldhold for indskolingen.
Vi vil gøre vores bedste for at skaffe trænere/hjælpere til både fodbold for børn og
gymnastikholdene i vintersæsonen.

