
Referat generalforsamling 2022  
1. Valg af dirigent 

Ole Weiersøe valgt 

§ 4 er ændret i vedtægterne – Floorball er optaget som selvstændig afdeling 

2. Fremlæggelse og godkendelse af beretningen 

Beretningen godkendt. 

Kommentar – gerne ophæng af nye skitser for halprojektet. Tegningerne ligger på BIFs hjemmeside  

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Spørgsmål ift løn/omkostningsgodtgørelse til ungdomstrænere – og er der en ensretning i alle afdelinger 

Noter til store poster bedes vedlægges regnskabet fremadrettet. Svært at gennemskue det samlede regnskab. 

Der besluttes i HB, hvad af relevans, der skal fremlægges til generalforsamlingen 

4. Fastsættelse af grundkontingent 

Fastsættes til 0 kr 

5. Behandling af indkomne forslag 

Gennemsigtighed ift hvem der må deltage ved Årsfesten 

Frivillighedspolitik foreslås udarbejdet 

Kommunikation og gennemsigtighed ønskes løftet. Foreningen er i gang med udarbejdelse af en ny 
hjemmeside 

6. Valg af formand (ulige årstal) udgår  

7. Valg af kasserer (lige årstal) 

Arne på valg og valgt  

8. Valg af næstformand/sekretær (lige årstal) 

Karin er på valg. 

Tony stiller op – trækker sig 

Karin stiller op – vælges 

Beslutning og vedtaget på generalforsamlingen, at der indkaldes til en ekstra ordinær generalforsamling 
(19/4 kl 19.00), hvor næstformand og sekretær deles på 2 valgte personer. 

9. Valg af medlem til bestyrelsen (ulige årstal) udgår 

10. Meddelelse om afdelingens repræsentant i bestyrelsen  

Formand               Lars Vibæk 

Næstformand     Karin Jensen 



Kasserer                Arne Jakobsen 

FU medlem          Hans Jørgen Casper 

Fodbold                 Ole Weiersøe 

Gymnastik            Mette Hjuler 

Badminton           Ole Bisgaard 

E-sport                   Jesper Hyldenbrandt Bjerre 

Cykling                   Anders Franzen 

+60 senior            Ove Frederiksen 

Floorball                Dennis Hjuler Larsen 

11. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Revisor Torben Johansen 

Suppleant Gert Jensen  

12. EVT 

Cafeteriet bør åbnes. Dennis åbner for håndbolddamerne tirsdag aften 

Ønske om at brede ud til forældrene og aktive sportsudøvere, at der ønskes hjælp til rigtig meget i 
foreningen. 

Vi har akut brug for en ansvarlig til cafeteriet. 

 


