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Referat generalforsamling GIF onsdag d. 28. marts 2018. 

 

Formanden bød velkommen til den store forsamling som mødte op, det er første 

gang i mange år der er så mange, hvilket er rigtig godt, tak for det. 

 

Ad.1. Valg af dirigent. 

Bestyrelsen foreslår Jens Peter Engel som dirigent, enstemmigt valgt. Jens får 

ordet herefter, og konstaterer at generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. 

Der blev holdt et minuts stilhed til ære for vores æresmedlem Poul Kroghs død. 

 

Ad.2. Da så mange møder op, vælges Henrik Madsen og Lone Udsen til 

stemmeudvalg. 

 

Ad.3. Jesper Bertelsen vælges til som referent. 

 

Ad.4. Formandens beretning. 

Formanden byder endnu engang alle fremmødte velkommen, og fortæller om 

den særlige situation som Grantoften IF står i lige nu. 

Grantoften IF har gennem de sidste mange år, siden 2013, haft den samme 

kasserer, hvilket i sig selv er ganske fornuftigt, hvis det ikke var fordi der her i 

år 2018, blev opdaget en hel del konto overførsler fra GIF´s hovedkonto, som 

ikke så rigtige ud og som i den grad virkede mistænkelige. 

Det er ingen hemmelighed, at GIF ikke er en stor klub med mange medlemmer 

og hold, eller en masse penge, derfor var en forklaring på disse overførsler på 

sin plads. 

Det viser sig at GIF på ganske kort tid får tilbageført mange penge, fra vores 

kasserer, på mange måder er dette underligt med henblik på de forklaringer som 

vi får. 

Alt i alt får vi tilbageført 85.000,- og med det kommunale tilskud har vi pt. En 

kassebeholdning på godt 120.000,-  
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Bestyrelsen har gennemgået kontoerne i klubben tilbage for 2016 – 2018, og 

har rekvireret udskrifter fra Den Danske Bank på årene 2013 – 2015, for at se 

hvor mange udsving af den mistænkelige skuffe der fandtes. 

Da kasseren Michael Madsen efter vores henvendelser på hvad der er sket, har 

trukket sig, har det ikke været muligt at få et regnskab fra ham, og derfor kan 

bestyrelsen ikke fremlægge et regnskab, og formanden anbefaler 

generalforsamlingen, at vi vælger en bestyrelse der får til opgave som det første 

at udarbejde et regnskab og budget, og indkalde til en ekstraordinær 

generalforsamling. 

Bestyrelsen vil efter påske, henvende sig til DBU for at få hjælp til at gennemgå 

alt det regnskabsmæssige, så et regnskab udarbejdes til den ekstraordinære 

generalforsamling. 

Samtidig betyder det, grundet det Michael Madsen har foretaget sig, at vi i den 

siddende bestyrelse vil anbefale nogle vedtægtsændringer således, at vi som 

fodboldklub ikke havner i en sådan økonomisk situation igen. 

Vi henter hjælp fra DBU, konsulent Birgitte Skrudstrup som sidder med blandt 

andet vedtægter for klubber, så vores vedtægter opdateres og bliver nutidige. 

Den nye bestyrelses opgave bliver også at udarbejde et forslag til fremtidigt 

arbejde. 

På baggrund af vores situation med kasserer Michael Madsen, indstilles til 

generalforsamlingen at vedtage en indkaldelse til ekstraordinær 

generalforsamling, tidspunkt bliver sat efter at et regnskab og budget er 

udarbejdet. 

Der indkaldelses til ekstraordinær generalforsamling, enstemmigt vedtaget. 

 

Øvrigt til formandens beretning. 

Klubben har mistet en del spillere på forskellige hold, da vi som klub ikke har 

kunne efterkomme spillernes ønske om at investere i blandt andet nyt tøj, bolde 

mv.  

Vores skotte arrangement er ikke forløbet som vi ville, da vores økonomiske 

situation ikke har levet op til vores planer og forventninger, samtidig fik vi kritik 

for at arrangementet ikke var godt nok, kritikken modtaget og taget til 

efterretning.  

Vores u15 hold som modtog skotterne var et hold med krudt i, ofte på den lidt 

kedelige måde, og vi oplevede et frafald i spillere, hvilket gjorde at holdet blev 

opløst, desværre. 
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Senior 1 har leveret varen og er stadig i serie 2, hvor holdet pt. Ligger nr. 2, 

supergodt, og forventningerne er at holdet ligger i serie 1 efter endt turnering. 

Det står lidt i kortene. 

Vores lille eventyr med Medellin, et senior hold, endte med et brag. Specielt en 

person i spidsen for holdet gjorde sig selv, holdet og bestyrelsen det hedt, med 

flere krav som klubben ikke kunne ej heller ville efterkomme, og vi måtte efter 

flere sværdslag lukke holdet. 

Finn (leder af FK) fra fritidsklubben i Grantoften har snakket med Jan Svendsen 

og fuldt op på den snak Michael Gyldholm og Finn havde i starten af 2017. Det 

betyder at vi går sammen om at udarbejde et projekt, der i sin enkelthed går ud 

på at medlemmer fra fritidsklubben vil være en del af GIF, som tingene ser ud 

nu, handler det om 3-5 ungdoms hold i alderen 10-15 år. 

Jan Svendsen og Michael Gyldholm følger op på det. 

Det blev fra salen påpeget, at der i fremtidens arbejde lægges meget vægt på, 

hvad der kan ske hvis senior 1 rykker op i serie 1, da det medfører økonomiske 

gevinster for samtlige spillere. 

Taget til efterretning, med en bemærkning om, at tidens udvikling og vores 

nuværende økonomiske situation taget i betragtning, altid må følges ad og ikke 

overstige alle ambitioner, vi skal sikre klubbens forsatte eksistens bedst muligt, 

og det gør vi bedst ved at følge udviklingen, og ikke ødsle pengene væk. 

Formandens beretning; enstemmigt vedtaget. 

 

Ad.5 og 6. udgår, som følge af klubbens situation med kasserer Michael Madsen. 

 

Ad.7. Bestyrelsen har set på hvad andre klubber i Ballerup kommune, samt 

omegns kommunerne betaler i kontingent. 

Og det viser sig, at GIF er den billigste klub på ungdoms siden. På senior siden 

ligger vi midt i med en samlet årlig kontingent på 1600,-  

Det mener vi i bestyrelsen kan gøres bedre, så derfor er det op til 

generalforsamlingen at tage stilling til følgende; 

Senior rækken betaler 600,- (halvårligt) i kontingent resten af 2018, for at se 

om det i virkeligheden er rentabelt af nedsætte kontingentet permanent, dog 

med den årlige regulering, som beskrevet i vedtægterne. 
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Efter 2018, på generalforsamlingen 2019, tager vi samlet set stilling til om en 

kontingentsats for seniorer i GIF på 600,- halvårligt. 

Vedtaget enstemmigt. 

 

Ad.8. Indkomne forslag. 

Bestyrelsen har ikke udefra modtaget vedtægtsændringer eller skriftlige forslag 

til generalforsamlingen. 

 

Bestyrelsen har dog selv udarbejdet et par ændringsforslag. 

Forslag nr.1. tilføjelse. 

§ 10. Kasseren står for regnskabet og hele økonomien omkring kontingent og 

hovedkontoen. 

Kasseren afleverer hver 3. mdr. et fyldestgørende regnskab til gennemgang med 

de kritiske revisorer, samt formanden. 

Når bilag skal konteres, skal hvert enkelt udgiftsbilag underskrives af både 

kasser og formand, og bilagene skal indskrives i regnskabet, regnskabet 

gennemgås med de 2 kritiske revisorer og godkendes, samt underskrives af 

kasser, formand og revisorer.  

Enstemmigt vedtaget. 

 

Forslag nr.2. tilføjelse, indføres som § 4.a. 

Ved holdoprettelser på 11 mandshold, skal der være mindst 18 personer 

indmeldt fra holdet på klubmodul, og kontingent skal betales. 

Når holdet skal tilmeldes en turnering, skal kontingent være betalt senest 14 

dage før tilmelding. 

Ved holdoprettelser på 8 mandshold, skal der være mindst 14 personer indmeldt 

fra holdet på klubmodul, og kontingent skal betales. 

Når holdet skal tilmeldes en turnering, skal kontingent være betalt senest 14 

dage før tilmelding. 

Grantoften IF, opererer ikke med lukkede hold. 

Enstemmigt vedtaget. 
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Forslag nr.3.  

§ 2. Foreningen har endvidere en oldboysafdeling med egen ledelsen og særligt 

regnskab. Denne afdeling er forpligtiget til at afgive 1/3 af driftsregnskabets 

overskud til hovedafdelingen og er under dennes love og bestemmelser. 

Udgår, da den tidligere ”Gammelmands afdeling” på sidste generalforsamling 

2017, blev en integreret del af GIF. 

Enstemmigt vedtaget. 

 

 

Forslag nr.4. Ændringsforslag. 

§ 9. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 7 medlemmer. 

Ændres til; Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer, samt 2 

suppleanter. 

Enstemmigt vedtaget. 

 

Ad.9. Valg af bestyrelse. 

1. Valg af kasser. 

Bestyrelsen indstiller Hans Zirk som kasser, hans vælges for 1 år. 

Generalforsamlingen vælger Hans enstemmigt. 

2. Valg af formand. 

Michael Gyldholm modtager genvalg, vælges for 2 år. 

Generalforsamlingen vælger Michael enstemmigt. 

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

Erik Udsen, Lone Udsen, Martin Rønde og Henrik Madsen vælges for 2 år. 

Generalforsamlingen godkender enstemmigt. 

Jesper Bertelsen, Kenneth Carlsson og Jan Svendsen vælges for 1 år. 

Generalforsamlingen godkender enstemmigt. 

4. Svend Jensen og Kenneth Svendsen vælges for 1 år som suppleanter. 

Generalforsamlingen godkender enstemmigt. 

5. Valg af Revisorer. 

Torben Lamborg modtager genvalg for 1 år, enstemmigt vedtaget. 

Johnny Friis modtager valg for 1 år, enstemmigt vedtaget. 
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Ad.10. Eventuelt. 

Der blev fra salen udtrykt bekymring for at diverse dokumenter ikke var udsendt 

således af medlemmerne kunne forberede sig på generalforsamlingen. 

Bestyrelsen må give ret i dette, men da situationen har udvikles sig som den 

har, og hvis generalforsamlingen ville suspendere generalforsamlingen indtil en 

evt. undersøgelse af hele den økonomiske situation var klarlagt, valgte 

bestyrelsen at holde dokumenter og informationer tæt til kroppen. Dette gjort, 

for ikke at medvirke til uklare forklaringer og rygtedannelser. 

Den kommende ekstraordinære generalforsamling vil råde, bod på det hele, da 

samtlige dokumenter vil kunne ses på klubbens hjemmeside. 

Økonomien bliver holdt tæt indtil kroppen, og for god ordens skyld skal det 

oplyses, at den fratrådte kasserer ikke mere har adgang til nogle kontoer i 

klubbens regi overhovedet. Det betyder omvendt også at ingen pt. Har adgang, 

og vi derfor har været nødsaget til at vælge ny kasserer og bestyrelse i dag. 

Bankoverdragelse kan kun ske ved at få valgt en ny bestyrelse og kasserer, 

overdragelsen og åbning af alle kontoer sker efterfølgende denne 

generalforsamling. 

Der efterspørges en pc og internetadgang i klubhuset, vi undersøger 

mulighederne, og det vil give god mening, da alle kan komme i klubben og 

melde sig ind via klubmodul. 

Tak for nogenlunde god ro og orden 😉  

 

Vi ses til den ekstraordinære generalforsamling. 

 

Referent 

 

Jesper Bertelsen. 

 

 

 

 

 

 


