Referat af Generalforsamlingen i Team Viborg
Torsdag den 24. marts 2022 kl. 20,00 på Liseborg Syd

Dagsorden:
Jf. vedtægterne

Deltagere:
I alt 18 fremmødte inkl. den nuværende bestyrelse

Referat
Valg af dirigent:
Tina blev forslået og takkede for hvervet

Formandens beretning:

Formanden Steen Mikkelsen læste beregningen op om året der er gået.
Ingen spørgsmål til formandens beretning, som herefter blev godkendt.

Regnskab 2021:
Årets resultat efter hensættelse til kunststofbanen er et overskud på 6.330,29 kr., en omsætning

1.008.231,58 kr., egenkapital 207.264,42 kr. og en balancesum på 760.738,21 kr.
Ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter blev godkendt

Budget 2022 og kontingent:
Kontingenterne fastholdes med undtagelse af senior, som får opsat kontingentet med 50 kr. som
konventernes til et rådighedsbeløb. Budgettet udviser et underskud efter hensættelse til kunststofbanen på
64.000 kr. Budgettet er maksimalt udfyldt og vi kan klare det et år eller to, men så heller ikke længere.

I forbindelse med budgettet for 2022 og kontingenterne blev følgende diskuteret:
Michael: Bør Elitekontingent ikke være højere i forhold, den omkostning masse som særligt DM-holdene
genererer.

Kim: Sammenholde med øvrige licensklubber, hvad deres kontingenter ligger på, så kan det godt forsvares

at det skal stige.
Tine: Det kunne godt forsvaret med de rette argumenter at sætte beløbet op, og samtidig kigge på om
nogle elementer, som ikke er indeholdt i dag skal inddrages.
Martin S.: Et større fokus på hvad kontingent indeholder, for der gives meget for kontingentkronerne.
Daniel: Fokus på hvad det koster det, og hvad der forventes af os.

Steen: Det vil være fint med en bemyndigelsetil at måtte kigge på kontingentniveauet, hvis ikke det lykkes
at finde ekstra indtægter andre steder.
Lasse: Nysgerrig på hvorfor træner udgifterne stiger 100.000 kr. Svar: Licenskravet om en ansættelse af
Head of Coaching påvirkes med et helårs effekt i 2022 samt at oprykning hos senior, medfører øgede
omkostninger på trænersiden.

Budgettet og kontingentsatserne blev herefter godkendt, og bestyrelsen fik bemyndigelse til at se på
kontingenterne i årets løb, hvis det findes nødvendigt for økonomien.

Indkomne forslag:
Opdatering af klublogoet:
Det blev drøftet om klubbens logo trænger til en opdatering eller evt. måske helt fornyes. Der blev snakket
for og imod. Bl.a. om historien og klubbens tilblivelse og hvor den har bevæget sig hen i dag, layoutmæssigt

mv.
Bestyrelsen fik bemyndigelse til at på et af de kommende bestyrelsesmøder at vurdere på om og hvad der
evt. skal gøres ved logoet.

Opgradering af pigeomklædningsrummene:
Der kom forskellige holdninger frem, men den gængse holdning er at omklædningsrummene ikke er
pige/kvindevenlige. Punktet om ønske til nye/bedre spejle, hylder, føntørre mv. tages med til

repræsentantskabsmødet med Viborg Syd, da det er dem som ejer omklædningsrummene,og derfor kan vi
ikke gøre noget uden derestilladelse.

Hyldest af årets træner/leder
Det blev foreslået at Team Viborg fremadrettet hyler årets Team Viborg træner/leder ifm. den store
ungdomsafslutningsfest for spillere, forældre og træner/leder. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at vurdere
om der skal laves indstiller, der skal stemmes om, eller om vedkommende skal udpeges af bestyrelsen efter
bestemt kriterier.

Valg til bestyrelsen:

Steen på valg for 1 år, Maibritt på valg for 2 år, Morten på valg for 2 år, Tina på valg 1 år og Daniel på valg
på 2 år. At medlemmerne vælges for forskellige perioder, skyldes udelukkende atalle så ikke er på valg
samme år fremadrettet.
Alle blev genvalgt for de nævnte perioder og bestyrelsen fik mandat til at supplere sig, hvis der findes
egnede kandidater inden næste generalforsamling.

Steen nævnteat vi gerne vise, at vi er en pigefodbold-klub, og at det også afspejler sig i vores bestyrelse. Vi
vil gerne op pa at vere 7 bestyrelsesmedlemmer,fordi sa er vi knap sa sarbare. Andre nzvnte, at hvis der
kom til at køre arbejdende udvalg under bestyrelsen, er det ikke nødvendigt med 7 bestyrelsesmedlemmer,

da arbejdsbyrden på disse så mindskes.
I samarbejde med Viborg Idrætsråd er vi gået ind i processen medatskaffe flere kvindelige
bestyrelsesmedlemmer.

Trine, mor til U18-spiller vil gerne tilbyde sin hjælp til forskellig ting, hvilket bestyrelsen takkede for.

Valg til revisor:

Anette Staun var på valg, og blev genvalgt for en ét årig periode.

Eventuelt:

Ingen punkter

Herefter takkede dirigenten for det store fremmøde og lukkede generalforsamlingen.

Dirigent

