
   

Stouby GIF 
Referat fra Generalforsamling 2013 

 

Sted:  Stouby Multihus 

Dato:  Torsdag den 28. november 2013 kl. 19.30 

 
Formand Jan Rosenmaj Pedersen startede med at byde velkommen. 

Der var 17 fremmødte inkl. udvalgene. 

 
Pkt. 1: Valg af dirigent 

 

Ole Lyse blev foreslået og valgt. 

 

Dirigenten fastslog at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, gyldig og beslutningsdygtig. 

 

Pkt. 2: Bestyrelsens beretning 

 

Formandens beretning er vedlagt som bilag nr. 1  

Beretning blev godkendt 

 

 Udvalgenes beretning 

 

Gymnastik: (Lisbeth)  
 

Beretning vedlagt som bilag nr. 2 

 

Badminton: (Erling)  
 

Badminton er en vintersport og er kommet godt i gang. Der er desværre mindre antal medlemmer 

for 2. år i træk, især frafald af de unge. Problemet er, at de spiller fodbold til langt ud på sæsonen. 

Også på seniorsiden er der ledige pladser om onsdagen i år. Der betales i en længere periode for hal 

leje. Som det er nu ligger i udfordringen i at få medlemstallet op. 

Der var stor ros til Anette (halmutter). 

 

Fodbold: (Torsten) 

 

Beretning vedlagt som bilag nr. 3 

 

Tennis: (Svend Erik Dam Nielsen) 

 

Meget gerne flere medlemmer.  

Arealet passes og plejes. 

 

Bordtennis: (Poul Erik) 

Beretning vedlagt som bilag nr. 4 

 



   

Motion: (Klaus H.) 

Beretning vedlagt som bilag nr. 5 

 

Formandens og udvalgenes beretninger blev enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 3: Regnskab 

 

Regnskabet er vedlagt som bilag nr. 6 

 

Regnskabet blev gennemgået og enstemmigt godkendt. 

 

Pkt. 4: Indkomne forslag 

 

Der var ingen indkomne forslag.  

 

Pkt. 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 

På valg: Mette Tønnesen og Hans Jørn Sørensen, begge genvalgt. 

Anne-Mette Lage modtog ikke genvalg.  

Bestyrelsen foreslog Maria Sahl Nedergaard, som blev valgt. 

 

Pkt. 6: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 

 

Mette Lyse Pedersen modtog genvalg. 

Kristina Holst Juul blev valgt. 

 

Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant 

 

På valg som revisor var Erik Pedersen og som suppleant Hanne Rosenmaj, begge modtog genvalg. 

 

 

Pkt. 8: Eventuelt 

 

Ole Lyse: 9/12 er der møde vedr. venskabsby/samarbejde med EU. Målet er at Stouby skal være 

international. Alle er velkomne. 

Ole Lyse: 2/12 opstilles der et juletræ ved Multihuset, træet er sponsoreret af Stouby GIF, Stouby 

skole, Stouby Erhverv og Lokalrådet.  

Kristina Holst Juul: Multihusets bestyrelse har været til møde med halinspektører i hele Hedensted 

Kommune pga. generelt faldende medlemstal. Der arbejdes på sagen med ideer. 

 

Årets lederpokal blev uddelt til Niels Groth – Fodboldtræner. Jan gav positive ord med på vejen.  

 

Formanden afsluttede og takkede for pænt fremmøde. 

 

 

Stouby d. 28. november 2013 

Maria Sahl Nedergaard 


