Referat fra generalforsamling i Dover GF 8.marts 2012 kl. 19.30
Dirigent: Hans Alexandersen, der startede med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Referent: Jytte Elleby.

Formandens beretning:

v. Jytte Elleby

2011 har været et år præget at manglende energi i bestyrelsen. Privat har halvdelen af bestyrelsen ikke
været til stede i ½ år. Stort set ikke mødtes i efteråret. Der er gjort forskellige tiltag mhp at mobilisere flere
til bestyrelsen / foreningen, indtil videre uden held.
Bl.a. Foredrag med kommunens sundhedskonsulent Martin Gertz – en spændende aften, men lille
fremmøde.
Vellykket sportsfest trods regn i store mængder.
Gymnastik: Flot tilslutning på holdene. Sine stoppede med Zumba, i stedet lykkedes det at få aerobic m.
Kristina. Desuden opstartet pilates.
Fodbold: Fik i sidste øjeblik planlagt en fodboldskole dag i 1. weekend af okt. Flot tilslutning.
Kommet lidt mere gang i pigefodbolden igen, hvorimod ikke så mange drenge.
Indkøb: Pinball til klubben. Flere store skumting til de små gymnaster.
Købt IT administrations system – klubmodul og samtidigt oprettet hjemmeside. Henrik Bjerg administrerer
hjemmeside. Meget kasserer Ninas fortjeneste at vi fik valgt et administrationssystem. Og opsætningen
har krævet en del.
Beretningen gav anledning til snak om de mange muligheder der er administativt for trænere m.fl. i
klubmodul. Ligeledes lang snak om hvad kan der gøres for at få kontakt til flere folk/ forældre til
bestyrelsen.
Der blev spurgt til hvordan samarbejdet er med kommunen, bl.a. omkring pasning af fodboldbanerne,
hvilket er fint. God service.
Beretningen godkendt.

Regnskab for 2011 v. Nina Bjerring.
Der er skabt et noget større overskud end sidste år og samlet set er der en flot økonomi og muligheder for
nyanskaffelser / ny investeringer. Forslag fra generalforsamlingen: opklappelige tilskuerpladser, eller

læskure ved banerne, boldfang bag bagerste bane, lys på multibanen, airtrack til spring, udendørs
træningsmaskiner / fitnessbane, genoprette atletikbane. Løbebanen udbedres så også bruges til BMX.
Flere af tingene skal planlægges i samarbejde med skolen, som allerede har nogle planer og så småt er i
gang med at lave træningssteder i granplantagen. Eventuelt lade skolen planlægge og så Dover GF betaler
en del.
Regnskabet godkendt og påmindelse om at der i planlægningen af etableringen af diverse huskes at få folk
aktiveret.

Valg til bestyrelse: Tak til Jacok Gewitz for sin indsats igennem mange år i bestyrelsen. Jacob
fortsætter i fodboldudvalg. Ulla er i tvivl om sin fortsættelse, denne afhængig af private forhold. Vil gerne
hvis muligt. Jytte vil gerne fortsætte. Nina ikke på valg.
Men ingen af øvrige fremmødte vil med i bestyrelsen, flere vil gerne tilbyde sig til ad hoc opgaver – hvad
gør vi? Lang og konstuktiv snak om hvordan får vi fat i nogle flere. Hvordan få folk i tale? Kan skolen støtte
Dover GF? Snakke med andre foreninger der har prøvet at være nede. Ide om tidsbegrænset brainstorms
udvalg.
Skal foreningen lukke? Eventuelt omdøbes så den i navn og formål er en forening der er bredere end idræt.
Også indkludere kulturelle tilbud til børn og voksne.
Der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling……….

Valg af revisor: Jacob og revisorsuppleant: Søren Laursen.

