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Der afholdtes generalforsamling i FC Skanderborg med følgende:
DAGORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent
Beretninger
Godkendelse af årsregnskab
Fremlæggelse af bestyrelsens handlingsplan for kommende år
Budget og kontingentfastsættelse
Indkomne forslag
Valg af formand
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af revisor
Eventuelt

Ad. punkt 1

Valg af dirigent

Helle Peters blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen – COVID-19 og flere udsættelser på trods - var lovligt
indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad. punkt 2

Beretninger

Formand Jens Højmark aflagde sin beretning om FC Skanderborg, der særligt vedrørte:
-

-

Omfattende udfordringer med COVID-19, både økonomisk men også i begrænsningerne i levering
af foreningens primære produkt, nemlig fodbold træning og kampe.
Arbejder med etablering af kunststofbaner, herunder dialogen og opbakning fra Skanderborg
Kommune og foreningens sponsorer, men også de store indsatser, som mange frivillige havde
leveret, herunder ved salg af Bambusa-strømper.
Arbejder vedrørende værdier, vision og mission for FC Skanderborg. Arbejderne pågik men var
ikke afsluttet eller ”implementeret” – nærmere herom ville følge i løbet af 2021.
Bestræbelser på optimering af organisationen og strukturen i FC Skanderborg. Ambitionsniveauet for kvaliteten af vores arbejder ”hele vejen rundt” kræver flere kompetente frivillige.

Knud Dam aflagde beretning for sportsudvalget, som vedlægges.
Begge beretninger blev godkendt.
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Ad. punkt 3

Godkendelse af årsregnskab

Dirigenten konstaterede indledningsvis, at der forelå et af revisor revideret (uden forbehold) og af
bestyrelsen godkendt regnskab for 2020.
Uddrag af regnskabet (jf. ndf.), som udviste et overskud på ca. kr. 24.000, blev gennemgået og forskellige
poster heri debatteret:

Det blev særligt fremhæver, at:
-

budgettet – efter COVID-19 pandemiens indtog – udviste et underskud på ca. kr. 266.000, men at
der var modtaget COVID-19 hjælpepakker/donationer for ca. kr. 350.000.
der var udvist store arbejder overfor sponsorer, der – på trods af SMUKFEST aflysningen – havde
leveret store bidrag til FC Skanderborg

Egenkapitalen udgjorde pr. 31.12.2020 kr. 1.084.305. Til kunststofbaneprojektet var der faktureret kr.
1.266.150.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. punkt 4 Fremlæggelse af bestyrelsens handlingsplan for kommende år
Bestyrelsens handlingsplan, herunder målsætninger, blev udførligt fremlagt og gav anledning til god
debat og konstruktiv feedback, som bestyrelsen noterede sig og ”tog med”.
Handlingsplanen blev godkendt.

Ad. punkt 5

Budget og kontingentfastsættelse

Budget for 2021 blev fremlagt og gennemgået, idet det blev fremhævet, at:
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-

COVID-19 fortsat var iblandt os, hvilket havde betydet en aflysning af SMUKFEST også i 2021.
Derudover var én sponsor, kr. 400.000, meget usikker
Der manglende fortsat penge til kunststofbaneprojektet

Budgettet udviste et underskud på ca. kr. 280.000 reguleret efter SMUKFEST aflysningen mod et ellers
oprindeligt budgetteret mindre overskud. Budgettet blev godkendt.
Som følge af ovennævnte forhold foreslog bestyrelsen en forhøjelse af kontingentsatserne, som følger:

ÅRGANG

BREDDE

TALENT

Nye takster Bredde

Nye takster Talent

Sandkasse

375,00

N/A

450,00

U6-U7

475,00

N/A

570,00

U8-U9

725,00

N/A

870,00

U10-U12

875,00

N/A

1.050,00

U13-14

875,00

1.375,00

1.050,00

1.650,00

U15-19

975,00

1.475,00

1.170,00

1.770,00

U20-21

1.075,00

1.475,00

1.290,00

1.770,00

Senior

1.075,00

1.475,00

1.290,00

1.770,00

Oldboys/girls

475,00

N/A

570,00

Kontingentforhøjelser blev – efter meget debat - vedtaget. Bestyrelsen ville sende nærmere information
herom, sådan at beslutningen og budskabet blev kommunikeret bedst muligt.
Kontingentforhøjelserne blev vedtaget.

Ad. punkt 6 Indkomne forslag
Der var modtaget forslag til en vedtægtsændring i form af et supplement til vedtægternes § 8 med
følgende ordlyd:
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”Klubbens generalforsamlinger kan, efter bestyrelsens beslutning, afholdes enten delvist
eller fuldstændigt elektronisk. I tilfælde af elektronisk generalforsamling vil deltagelse
kunne ske gennem internetbaserede løsninger, herunder gennem applikationer til
mobiltelefoner og tilsvarende enheder. Nærmere oplysning om fremgangsmåden for delvis
eller fuldstændigt elektronisk generalforsamling, herunder tekniske krav og krav til
behørig identifikation, vil blive fremlagt på klubbens hjemmeside sammen med
indkaldelsen for den pågældende generalforsamling.”
Forslaget blev revideret til:
”Klubbens generalforsamlinger kan, efter bestyrelsens beslutning, om nødvendigt
afholdes enten delvist eller fuldstændigt elektronisk. I tilfælde af elektronisk
generalforsamling vil deltagelse kunne ske gennem internetbaserede løsninger, herunder
gennem applikationer til mobiltelefoner og tilsvarende enheder. Nærmere oplysning om
fremgangsmåden for delvis eller fuldstændigt elektronisk generalforsamling, herunder
tekniske krav og krav til behørig identifikation, vil blive fremlagt på klubbens hjemmeside
sammen med indkaldelsen for den pågældende generalforsamling.”
Da mere end 2/3 af de fremmødte stemte for, blev det reviderede forslag vedtaget.

Ad. punkt 7

Valg af formand

Formanden var ikke på valg, jf. klubbens vedtægter.

Ad. punkt 8 Valg af bestyrelsesmedlemmer
Følgende blev valgt som bestyrelsesmedlemmer:
▪
▪
▪
▪

Oliver Peters
Klaus Rehnquist
Pia Nøhr
Torben Bech Andersen

Bestyrelsen består herefter af følgende:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Jens Højmark
Oliver Peters
Klaus Rehnquist
Pia Nøhr
Torben Bech Andersen
Thomas Krogh Mathiasen
Jakob Peter Thomsen
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Ad. punkt 9 Valg af revisor
Registeret revisor Per Jensen, Partner Revision, blev genvalgt som revisor.

Ad. punkt 10 Eventuelt
Der var intet at protokollere.

…….

Som dirigent
Skanderborg, den ___ . maj 2021

__________________
Helle Peters
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