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Generalforsamling GGB 7-3-2022 
 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab  

4. Fremlæggelse af budget og handleplan for indeværende år  

5. Indkomne forslag  

6. Valg af kasserer hvert år 

7. Valg af næstformand og sekretær i lige år  

8. Valg til udvalg:  

A. Et/To medlemmer til fodboldseniorudvalget + en suppleant  

B. Et/To medlemmer til fodboldungdomsudvalget + en suppleant   

C. Et/To medlemmer til gymnastikudvalget + en suppleant   

D. Et/To medlemmer til håndboldudvalget + en suppleant   

E. Et/To medlemmer til ketsjerudvalget + en suppleant  

F. Et/ To medlemmer til motionsudvalget + en suppleant  

G. Fire medlemmer til sponsorudvalget + en suppleant Valgbare er alle interesserede  

9. Valg af to revisorer  

10. Eventuelt 
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Referat 
 

ad1). 

Michael Hermansen blev valgt og kunne konstatere, at der er indkaldt rettidig jvf vedtægterne. 

ad 2) 

Tak til frivillige og tak til sponsorer. Alt fint trods Corona. 

Der er fint med medlemmer, trods corona. I 2020 var 278 medlemmer. I 2021 var 393 medlemmer. 

orientering om: 

Gymnastik: 2 hold yoga, i alt 50 medlemmer. 15 medlemmer til stram op. Også flot medlemskab på 
Akrobatik og legebold. 

Fodbold Ungdom: medlemmer fint i u11, u12, u17 og futsall i Vinters. 

Badminton: mistet en del medlemmer, specielt af de unge. Desværre er der flere aktiviteter på Gjøl samme 
dag. Anbefaling at man aftaler nærmere med f.eks spejder, hvilken dag, man tilbyder aktiviteter. 

Håndbold: Dette blev lukket ned efter sidste generalforsamling. Nu har vi dog været så heldig, at Camilla 
igen tager en tørn i udvalget - men helt alene. Claus og Betine er trænere. Rigtig godt. 

Motionscenter: pt 90 medlemmer. Nyt hold etableret for unge, så vi kan være sikre på, at de bruger 
maskinerne rigtigt. Der er også hold, hvor voksne træner sammen med de lidt yngre børn. Hold laves efter 
behov. 

Foreningen har holdt åben hal i 2021, hvilket var en succes. Der blev denne dag oprettet Familieidræt 
v/Jesper Mørkholt, og Tumlastik for de 0-3årige, hvor forældrene skiftes til at stå for det. 

Vi holder åben hal igen i 2022. 

Også i 2021 blev hallen lukket ned pga corona. Dog fik motionscentret lov at holde åben mod restriktioner. 

Der har ikke været sommerfest siden 2019, og det bliver heller ikke i 2022, hvor GGB arrangerer det. Der er 
holdt møde med paraplygruppen på Gjøl, hvor der arbejdes på, at andre tager over. GGB vil rigtig gerne 
hjælpe til - men ikke arrangere en fest. 

Der bliver Lederfest i 2022. Nærmere derom bliver udsendt. 

Der bliver afholdt GjøLen i 2022, d. 26. og 27. August. 

Der er oprettet ny hjemmeside. GGB skal være bedre til at kommunikere ud, hvor man kan finde 
oplysninger om aktiviteter mv i GGB. 

Der er bestilt klubtøj - men vi ved endnu ikke, hvornår det kommer. Det bliver meldt ud, når det kommer. 
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ad 3) 

Resultat GGB Tkr. 67. Underskud i hallens regnskab på grund af de sidste regninger til renoveringen. Derfor 
samlet overskud ialt på tkr. 29. 

ad 4) 

Der er afleveret budget fra udvalgene og der budgetteret med et mindre overskud på ca tkr. 30. Ingen 
større investeringer i 2022. 

ad 5)  

ingen indkomne forslag. 

Ad 6) 7) 8) og 9) 

Genvalg af administrationen og revisorer. 

Fodbold Senior: 3 medlemmer genvalg. 

Forhold ungdom: 2 nye i udvalget: Christian Torp og Martin Halle.  

Gymnastik: Genvalg. 

Håndbold: Camilla fortsætter. Nye: Jesper Mørkholt og Sara. Janni suppl. 

Ketcher: Et nyt medlem, Jan Pedersen. 

Motionscenter: Trine stiller op i stedet for Pia. 

Sponsor: Jesper Mørkholt og Martin Halle stiller op. 

Derfor meget glædeligt, at alle udvalg er besat  

ad 10) 

Der blev spg til, hvad andre mindre klubber gør ved de store udgifter til dbu mv. 

Snak om de manglede betaling fra Fodbold senior. Det har været et problem i mange år. Bestyrelsen vil 
sørge for at gøre mere ved problemet fremover. 

Poul Frederiksen spørg til Tennis fremover. Det var med ved sidste generalforsamling, hvor det blev aftalt, 
at hvis der var nogen frivillige, der ønsker at påtage sig rollen og stå for det, vil GGB bakke op. Snak om, at 
man jo kan søge fonde til at betale for kunstgræsbaner mv. Mette fortalte, at den ene bane fremover vil 
blive brugt til petanque. 

Der er også mulighed for at søge Fonde - f.eks Spar Nord Fonden til nyt Mål ur. 

Der bliver lavet flyers, der fortæller om, hvilke aktiviteter, GGB kan tilbyde. Også henvisning til ÅbenHal i 
2022. 

GGB er i øvrigt åbne for forslag til, hvordan vi i øvrigt kan "reklamere" for GGB og aktiviteter, og oprettelse 
af nye aktiviteter.  


