Referat af generalforsamling i Søværnet Frederikshavn Floorball Klub, afholdt fredag
den 2. marts 2018.
Dagsorden.
1. Valg af dirigent referent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6.1. Bestyrelsesmedlemmer
Martin Stiller Jensen står til valg, modtager genvalg.
Morten Røddik står til valg.
6.2. Suppleanter til bestyrelsen
Jørgen Hessler står til valg.
Krister Ploug står til valg, modtager genvalg
7. Valg af revisor.
Knud står til valg
7.1. Suppleant til Revisor
Ole Kalskov står til valg
8. Floorball Danmark
9. Eventuelt

Ad 1.
Knud Andersen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede at
generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig.

Ad 2. Godkendes af dagsorden

Dagsorden blev godkendt
Ad 3. Formandens beretning
Formanden afgav beretning hvori han opridsede årets gang i SFFK, samt kendte
planer.
2017 har igen været et super år for SFFK, der har været spille næsten alle fredag,
bortset fra de fredag, hvor der har været ferie.
Klubben har ikke fået flere medlemmer, men der er kommet nye til og andre har søgt
andre vej. Jeg siger hermed velkommen til nye medlemmer og håber på, at nogle af
vores tidligere medlemmer, finder tilbage til SFFK.
Året 2017 har desværre ikke budt på så mange kampe. Bestyrelsens plan om at
spille kamp 1 gang om måneden mod klubber fra nærområdet, har desværre slået
fejl. Dette håber bestyrelsen og jeg, at vi kan rette op på i den nye år. Heldigvis
afholde vi vores årlig turnering den 21. maj. Dagen var rigtig hyggelig, hvor vi alle,
som var med, havde det sjovt både på banen, men også som tilskuer. Desværre var
resultatet ikke det bedste, en flot sidsteplads blev det til.
SFFK indkøbte nye mellemstore mål, som skulle erstatte vores målmænd, hvis de
ikke spillede. Dette har vidst sig, at have været et rigtig godt købt. Målene bliver
brugt flittigt og giver alle spillere lidt større udfordringer, når der skal scores.
Igen i år satser på at afholde den årlig turnering for klubber i nærområdet.
Bestyrelsen satser på at invitere Sæby Floorbal, Strandby Tornados og
Frederikshavn Blackhawks. Dagen for turneringer er planlagt til den 8/4 2018
Julearrangement 2017 var rigtig hyggeligt som altid, derfor satser bestyrelsen på
igen i år, at afholde et arrangementet mellem jul og nytår. Dato vil tilgå senere på
året.
Sidst men ikke mindst, vil jeg gerne rose for at tilmelde sig de forskellige
begivenheder på vores facebook side. Det fungere super godt, så forsæt endelig
med det. Husk i er alle velkommen til at sætte en begivenhed op, f.eks. en søndag.
Samtidig vil jeg gerne opfordre alle til at rydde op i jeres opslag. Selvom man er
administrator så kan man af en eller anden grund ikke kan slette opslag fra andre.
Jeg takker alle for det forgangne floorball år og ønsker alle er super floorball år 2018
Med disse ord afsluttede Formanden sin formandsberetning for 2017.
Overstående et kopi af formandsberetning

Ad 4. Godkendelse af regnskab

Kasserer Thomas Væver var desværre nød til at melde afbud, grundet tjeneste.
Formanden fremlagde regnskabet.
Regnskabet blev godkendt.
Ad 5. Fastsættelse af kontingent
Kontingent blev fastsat til 100 kr. Medlemmer blev informeret om, at der vil eventuelt
komme egenbetaling ift. kommende stævner mm.
Ad 6. Valg af bestyrrelsesmedlemmer og suppleanter
Ad 6.1. Bestyrelsesmedlemmer
Martin Stiller Jensen stod til valg, Martin ønskede genvalg, dette blev godkendt.
Morten Røddik stod til valg, ønskede ikke genvalg.
Frederik Brønniche Lange blev valgt ind i bestyrelsen.
Ad 6.2. Suppleanter til bestyrelsen
Krister Ploug stod til valg. Krister havde meddelt formanden, at han ønskede
genvalg, dette blev godkendt.
Jørgen Hessner stod til valg. Jørgen havde meddelt formanden, at han ønskede
genvalg, dette blev godkendt.
Ad 7. Valg af revisor
Knud Verner Andersen stod til valg. Knud ønskede genvalg, dette blev godkendt.
Ad 7.1. Suppleant til revisor
Ole Kassow stod til valg. Ole ønskede genvalg, dette blev godkendt.
Ad 8. Forslag fra medlemmer
Ad 8.1. Floorball Danmark
Formanden fremlagde et forslag om, at SFFK kan være medlem at Floorball
Danmark. Floorball Danmark tilbyder foreninger som SFFK et B medlemskab, som
indebærer at foreninger kan deltage i forskellige Grandprix turneringer rundt omkring
i Danmark. Prisen for turneringerne ligger omkring 750 kr. pr. hold. Et medlemskabet
ved Floorball Danmark koster 500 kr. årligt.
Formanden pointerede, at eftersom der var denne kontingent, at alle skulle støtte op
omkring det og melde sig til når turneringer blev sat op på vores side. Tilmelding på
siden er bindende, selvfølgelig hvis tjenesten tillader.

Formanden informere også om, at der vil måske forekomme egenbetaling for kørsel,
da bestyrelsen endnu ikke har undersøgt, om forsvaret kan/må lån forsvarets
kørertøjer ud til sådanne arrangementer, da de ligger udenfor DMI.
Formanden informere om, at der allerede nu var mulighed for, at tilmelde sig 2
grandprix stævner.
Silkebord den 8/4, Tilmelding den 16/3
Sønderborg den 21/4, tilmelding den 2/4
Men eftersom vi ikke er blevet medlemmer af Floorball Danmark endnu, kunne
formanden ikke love, at vi kunne nå at tilmelde til disse.
Forslaget blev genkendt.
Formanden vil hurtigst muligt få SFFK tilmeldt Floorball Danmark.
Ad 9. Eventuelt
Søren Ditlefsen spurgte ind til tilbuddet, som SFFK har fået fra Floorball Fabrikken.
Formanden informere om at han havde uploaded det på SFFK's facebook gruppe.
Medlemmer kan derved fremvise dette, når de skal købe udstyr.
Formanden takkede de fremmødet for god ro og orden og dirigenten for et godt
styret møde

