
Referat fra Fodboldens Venners generalforsamling søndag den 18. marts 2018. 

1. Generalforsamlingen valgte Jens Ole Berthelsen som dirigent 
 

2. Formanden var fraværende, i hans sted berettede sekretæren om årets arrangementer. 
Fastelavn var igen en stor succes, med mange deltager i flotte udklædninger – Fastelavn er et samarbejde 
mellem Badminton, HHI og FV. 
Igen i år har grillteamet stået for salg af øl & vand- der afregnes 5 kr. pr. enhed til kiosken. 
Det var et godt forår men meget skidt efterår, tak til Geden for lån af ”skuret” ved kunstgræsbanen. 
Kræmmermarked blev igen en succes, færre gæster men god omsætning. 
2 x julebingo stor succes, stort overskud. 
Tak til alle hjælpere og sponsorer, samt alle de frivillige. 
 

3. Regnskabet blev fremlagt, gennemgået og godkendt. Vi har tjent ca. 106.000 kr. på vores arrangementer, 
herfra er ca. 60.000 uddelt til ungdomsarbejdet i vores Hornbæk IF. 
Vi har ca. 163.000 i Egenkapital. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Kontingentet fastholdes på 125 kr. 
 

5. Der var ingen indkommende forslag. 
 

6. Vedtægts ændringer: 
Bestyrelsen ønsker at ændre i § 6 idet banken ønsker en præcision i vores vedtægter. 
”Det er kasserer der tegner foreningen overfor banken” 
Bestyrelsen ønsker at ændre i § 10 hvad der sker med formuen ved en evt. opløsning. 
”Indestående bankbeholdning overgår til Hornbæk IF’s ungdomsfond og inventar til Hornbæk IF” 
Ændringerne blev vedtaget. 
 

7. De fleste bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg (med stående klapsalver). 
John Sørensen har valgt at stoppe i bestyrelsen- Tak til John for hans mangeårige indsats. 
(Ulrich overbringer en gavekurv) 
Bjarne Kring blev valgt som revisor. (ligeledes med stående klapsalver). 
 

8. Eventuelt. 
Det blev igen debatteret hvordan FV kan gøre mere opmærksom på sig selv – bla. ved uddeling af penge. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden, det samme gjorde sekretæren. 
Generalforsamlingen blev afsluttet med 3 x hurra - HIF 
Derefter var der smørrebrød og efterfølgende tur til Helsingør og se fodbold. 
 
Sekretær 
Jens Bertram 


