Referat fra Grejs-Dalen Idrætsklubs ordinære generalforsamling onsdag den
10.juni 2020 kl 19:00:

1.
2.
3.
4.

Velkomst ved formanden
Valg af stemmetællere: Glenn og Villy
Valg af dirigent: John Refsgaard
Formandens beretning:
- Corona
Minimal påvirkning af indeværende regnskabsår, men det vil have konsekvenser i det
nye regnskabsår
Klub aktiviteter genstartet iht nye regler og retningslinier
Tørfisk arrangement i Grejs Kultur Center (GKC) udsat til 5. nov. 2020
Byfesten er aflyst incl. Planlagte fodboldturnering
Kontingent nedsættelse for alle fodboldhold til 150,- for forårs sæsonen 2020
GDIK har søgt 159.500,- til dækning af mistede indtægter pga covid-19. Når vi kender
resultatet af ansøgningen, skal budgetterne revideres.
- GDIK har haft stor medlemstilgang
Nuv. medlemsantal: 989 (ca en fordobling ift samme tid sidste år)
Skyldtes primært mange ny aktiviteter i GKC
God belægning af haltider i GKC
- Bankskifte
Vi har skiftet bank fra Sydbank til Den Jyske Sparekasse
Oprettet 2 konti, så vi undgår negativ rente på indestående
- Klubhus
Er blevet renoveret, da det har vist sig vi ikke kan undvære det.
Til rådighed for renovering: 135.000,- (35.000,- fra Vejle Kommune + 100.000,- fra
TUC fonden)
Stor tak til den frivillige arbejdskraft, der har gjort det muligt.
- Vi skal styrke ”klubånden”
Derfor har vi afsat 10.000,- til en frivilligfest
- Indførelse af Æresmedlemsskab, som giver fri adgang til klubbens aktiviter
Alle medlemmer kan indstille personer, med en begrundelse. Æresmedlemmer
udnævnes på den årlige generalforsamling.
Bestyrelsen beslutter hvem det skal tildeles til.

I 2020 tildeles den til Kim Vandal, som har været klubbens faste ”klippe” gennem
mange år, hvor han har været formand, kasserer mv.
5. Regnskabsaflæggelse:
Vejle Kommune har genoptaget forhandlinger om en ny pulje til lokaletilskud. Så
måske vi kan få reetableret noget af det lokaletilskud til klubhuset, som blev fjernet
ifm. Etablering af GKC.
Kasserer Allan Frost fremlagde regnskab og budget samlet
6. Fremlæggelse af budget.
Fremlagt sammen med regnskabsaflæggelse
Regnskab og budget godkendt.
7. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslog følgende vedtægtsændringer:
- Indførelse af Æresmedlemskab.
- Ændring af bestyrelsens valgperiode. Iht de nuværende vedtægter er hele
bestyrelsen på valg hvert år. Ved bestyrelsens fremtidige konstituering, skal formand
og kasserer/ sekretær ikke kunne vælges samme år ved bestyrelsens konstituering jfr.
paragraf 6. stk. 3.
Derfor ønskes det ændret, så man er valgt for 2 år, således at det kun er ca. halvdelen
af bestyrelsen, der på valg ved den årlige generalforsamling.
Ved dette års valg vil de 2, der får flest stemmer være valgt for 2 år, mens de 3
resterende vil være valgt for 1 år.
For at ændringer kan effektueres ved dette bestyrelsesvalg, blev ovennævnte
godkendt af generalforsamlingen inden valget.
8. Valg af bestyrelsen.
Følgende blev opstillet til bestyrelsen:
Niels Hellmund (valgt 2 år)
Kim Vandal (valgt 1 år)
Allan Frost (valgt 2 år)
Henrik Olesen
Thomas Lysholt (valgt 1 år)
Jesper Jensen (valgt 1 år)
9. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Henrik Olesen (valgt 1 år)
10. Valg af 1 revisor og en revisorsuppleant.
Villy Schütz
11. Eventuelt.
Intet.
Referent: Henrik Olesen/ revideret af NHJ.

