
Referat fra Generalforsamling 2020

Onsdag d. 26. februar 2020

1. Valg af dirigent

a. Bestyrelsen forslag til dirigent Jakob Broe

i. Jakob blev enstemmigt valg

b. Kassereren talte op, at generalforsamling var beslutningsdygtig med 17 stemmeberettigede
ud over bestyrelsens 5 medlemmer.

2. Formandens beretning

i. Hold i herresenior: 3-4 hold samt 1 kvindehold. Herre jyllandsseriehold og 
andethold i serie 2 har nu etableret sig i rækkerne.

ii. Ungdomsafdelingen:  Drengehold i hver årgang U6-U12, fra sommerferien vil der 
være hold i årgangene U13, U14, U15 og U17. I U17 vil vi lægge to årgange sammen
for at bevare så mange hold og spillere som muligt.

iii. Pigesiden 8-9P U11-12 U15P U18P

iv. Medlemsstatistik 2018: 553 medlemmer – 2019: 572 medlemmer - Mandag 24/2: 
539 medlemmer (der har været en del udmeldinger ifm. kommende 
kontingentkørsel). Forventning om at når foråret melder sig, vil der komme nye 
indmeldelser.

v. Bestyrelsesarbejde

1. Projekt Egnsplanvej er ved at være ved vejs ende

a. Vores projekt med nyt multiskur var ikke en del af projektkatalog i 
2020, så ikke yderligere tilskud her, kan dog søge igen i år, men 
puljen er reduceret kraftigt.

b. Der skal laves finansieringsplan, om hvordan vi sammen med egne 
midler får projektet sat på skinner.

2. Der er dialog omkring kunstgræsbanen, der står for meget vand på. 
Belysningen er ikke rigtig. Der var efterfølgende spørgsmål hertil, som 
Inspektør Kasper Krogh uddybede. Der skal laves løsning med bedre 
dræning, hvordan dette gøres vides endnu ikke. Der kommer nye pærer i 
lamperne, og de skal indstilles. Lyser lige nu med mindre end 50%

vi. Der er lavet beredskabsplan, tak til alle involverede parter

vii. Der er påbegyndt vedligeholdelse af klubhuset.

1. Der er godt samarbejde med petanqueklubben



2. Nyt køkken på 1.sal (sponsoreret af Vennerne), stor tak for støtten hertil.

viii. Der er kommet ny tøjsponsor i Gug Boldklub

1. Der er tegnet aftale med Sport24 og Craft

ix. Der bliver lavet ny Cup; Craft Cup

x. Der bliver afholdt møder med Gug BK Venner omkring, hvordan vi kan hjælpe dem 
og de kan hjælpe os.

xi. Seniorudvalg – fortsætter setup omkring MatchDay. De løfter en stor opgave i 
klubben med afsæt i hele seniorafdelingen

xii. Kantineudvalget – afholder fællesspisning mm.

xiii. Sportsudvalget, arbejder med at skabe linjerne i børneafdelingen, aktiviteter 
omkring fodboldskole og Craft Cup

xiv. Gugløbet: Stor tak til Anders Olesen for den store indsats. Succesen gentages i 2020

xv. Petanqueklubben, leverer arbejdskraft til klub og fodboldskole, tak for det.

xvi. Planer for 2020

1. Fodboldskole

2. Craft Cup U5-U12

3. Gugløbet

4. Markedsdag

xvii. Beretning blev efterfølgende godkendt med 22 stemmer for/ingen i mod.

3. Kassererens regnskab fremlægges
a) Regnskabet blev fremlagt.  Året har budt på mange aktiviteter. På udgiftssiden har der været øgede

udgifter til kunstgræsbanen, nyt anlæg af hegn og fliser. En post, der også er fremhæves, er udgifter
til bøder. Denne post har haft fordobling ift. tidligere. Dette skal der fokus på i 2020. Ellers er der 
generelt sparet på udgifter bl.a. pga. sponsorskifte, er der ikke købt meget udstyr og tøj. På 
indtægtssiden har der været faldende kontingentindtægter og aktivitetstilskud pga. faldende 
medlemstal i ungdomsårgange U14-15-16-17-18-19. Til det positive har der være større overskud i 
kantinen, overskud på fodboldskole og Gug Løbet. Desuden er der kommet en større regulering af 
lokaletilskud fra Aalborg kommune pga. øgede driftsudgifter i 2018. Dette giver et års resultat på 
plus 93.927 kr. mod budgetteret minus 26.140 kr.

b) Spørgsmål fra deltager (repræsentant fra DGI) til hvordan overskuddet forvaltes. Her gennemgik 
kassereren balancen, som viste, at overskud bliver overført til egenkapital, som skal bidrage til 
fremtidige projekter i klubben.

c) Årets regnskab blev godkendt med 22 stemmer for og 0 imod.



d) Bestyrelsens budgetforslag for det kommende år

a. Budgettet gennemgået. Driftsudgifter holdes på niveau med 2019, dog sat lidt ekstra af til 
forbrugsudgifter. Medlemsindtægter holdes ligeledes på 2019 niveau. Materialeudgifter er 
det især udgifter til kunstgræsbanen der forhøjes pga. der skal nyt granulat på, hvis ikke 
banen som tidligere nævnt skal under renovering. Udgifter til holdtilmeldinger, dommer, 
trænereudgifter forhøjes let. Der sættes flere penge af til spillertøj og 
trænere/lederdragter, da det skal fornyes til Craft. Vi tror på fortsat godt år for sponsorer, 
kantine og arrangementer. Budgettet for 2020 budgetteres med et underskud på 27.690 kr.

b. Budget godkendes med 22 stemmer for og 0 imod.

5. Indkomne forslag – ingen indkomne forslag

6. Valg af formand og et bestyrelsesmedlem det kommende år (udgår i ulige år)

a. Da formand Henrik Sørensen har valgt at trække sig, stiller nuværende bestyrelsesmedlem 
Henrik Gaardsøe op til posten, han vælges enstemmigt.

7. Valg af kasserer næstformand og et bestyrelsesmedlem

a. Kasserer Maria Knøss ønsker ikke genvalg – Helle Nielsen ønsker at stille op som kasserer. 
Helle vælges enstemmigt

b. Næstformand Poul Mose Johansen ønsker ikke genvalg. 

i. Anders Olesen stiller op som bestyrelsesmedlem, Anders vælges enstemmigt.

c. Seniorformand Jonas Jensbye er på valg. Jonas er villig til genvalg. Jonas vælges 
enstemmigt.

d. Da Henrik Gaardsøe tiltræder som formand skal der vælges yderligere et 
bestyrelsesmedlem. Nicolas Nørby stiller op. Nicolas vælges enstemmigt.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

a. Jeppe Kjærgaard stiller op. Jeppe vælges enstemmigt.

9. Valg af 2 kritiske revisor & 1 suppleant

a. Henrik Lybæk og Kurt Kristensen er villig til genvalg. De er begge valgt som kritiske 
revisorer.

10. Evt.

a. De nye bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig.

b. En tak til alle der er fremmødt. Tak til de tre udtrædende bestyrelsesmedlemmer og 
ordstyrer.

Referent
Maria V. Knøss


