
Aunslev IF Fodbold
Kertemindevej 50, 5800 Nyborg

/v. Lau Krogshede
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CVR-nr. 32854729

Referat – Generalforsamling Aunslev IF Fodbold 2018

Dato: Tirsdag den 27. marts kl. 19.00

1. Valg af dirigent og referent:
Lau Krogshede blev valgt som både dirigent og referent.

2. Aflæggelse af formandens beretning:
Lau Krogshede aflagde beretning for 2017. Beretningen blev herefter godkendt.

3. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab for 2017:
Jacob Schousboe fremlagde det reviderede årsregnskab for 2017. Årsregnskabet blev herefter 
godkendt. 

4. Aflæggelse af budget for det indeværende år:
Jacob Schousboe fremlagde budgettet for indeværende år. Budgettet blev herefter godkendt. 

5. Behandling af indkomne forslag:

Bestyrelsen havde stillet følgende forslag ang. ændring i klubbens vedtægter:

§5

2. Bestyrelsen vælges, så den består af det antal personer, som den sidende bestyrelse mener, vil være 
passende i forhold til at sikre klubbens fortsatte drift. Dog minimum 4 personer. Antallet fastsættes forud 
for generalformsalingen.

Ændres til

§5

2. Bestyrelsen vælges, så den består af det antal personer, som den sidende bestyrelse mener, vil være 
passende i forhold til at sikre klubbens fortsatte drift.. Dog minimum 3 personer. Antallet fastsættes forud
for generalformsalingen.

Forslaget blev herefter vedtaget (alle tilstede ved generalforsamlingen stemte for).

Deruudover ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse (min. 4. personer) – ændres til (min. 3 personer) i henhold til punkt 5 

På valg som bestyrelsesmedlemmer er:
 Mads Riis – ønskede ikke genvalg
 Michael Stenfelt – ønskede genvalg
 Lau Krogshede – ønskede genvalg
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Michael Stenfelt og Lau Krogshede blev genvalgt og sammen med Jacob Schousboe udgør de nu 
bestyrelsen i Aunslev IF Fodbold.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

Udgik da Jasmin Milland og Katrine Larsen blev valgt for to år i 2017.

8. Valg af 1 intern revisor

Udgik da Thomas Back blev valgt for to år i 2017.

9. Valg af 1 intern revisorsuppleant

Udgik da Jacob Skov blev valgt for to år i 2017.

10. Evt.

- Generalforsamlingen 2018 var lovligt varslet i forhold til klubbens vedtægter.

- Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter generalforsamlingen:

Michael Stenfelt – Kampfordeler

Jacob Schousboe – Kasserer

Lau Krogshede – Formand

- Lau Krogshede takkede til sidst alle i og omkring klubben for et godt år 2017 samt for god ro og 
orden ved årets generalforsamling.
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