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Generalforsamling 

i Ebberup Idrætsforening 

Fredag den 24. februar 2017, kl. 17.00 - i Ebberup Hallerne 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Beretninger 

a. Hovedbestyrelsens formand 

b. Afdelingsbestyrelsernes formænd 

4. Godkendelse af regnskab 

5. Godkendelse af budget 

6.  Forslag til vedtægtsændringer 

7.  Eventuelt indkomne forslag 

8.  Valg af hovedbestyrelse og suppleant 

9.  Valg af afdelingsbestyrelser og suppleanter 

10. Valg af revisor og suppleant 

11. Valg af fanebærere 

12. Eventuelt 

 

Fremmødte: 34 personer 

 



 Referat    

Ebberup Idrætsforening | www.ebberup-if.dk 

1. Valg af dirigent 

Kaj ”Post” blev enstemmigt valgt 

Generalforsamling blev erklæret for lovlig indkaldt, ved annoncering i.flg. vedtægter. 

2. Valg af stemmetællere 

Ellen og Jytte blev enstemmigt valgt 

3. Beretninger 

a. Hovedbestyrelsens formand 

Annette S. Jensen fremlagde beretning for Hovedbestyrelsen – årsberetning blev godkendt 

b. Afdelingsbestyrelsernes formænd 

Helle Augustsen fremlagde beretning for Gymnastik – årsberetning blev godkendt 

Kurt Clausen fremlagde beretning for Petanque – årsberetning blev godkendt 

Tina Holt fremlagde beretning for Fodbold – årsberetning blev godkendt 

Majbritt Pedersen fremlagde beretning for Løb – årsberetning blev godkendt 

Rebekka Skøtt fremlagde beretning for Håndbold – årsberetning blev godkendt 

Jytte Nielsen fremlagde beretning for Senior – årsberetning blev godkendt 

4. Godkendelse af regnskab 

Lene Bay gennemgik regnskab 2016 for alle afdelinger. 

Der blev stillet spørgsmål om hvad der var planen med årets overskud, og foreningens generelle gode 
økonomi. 

Annette Søby svarede at bl.a. gymnastik var nødt til at spare sammen hvert år, til når der skal 
indkøbes større redskaber. Generelt var det besluttet at alle afdelinger indkøber det de hver især har 
behov for. 

Samtlige regnskaber blev herefter godkendt 

5. Godkendelse af budget 

Lene Bay gennemgik budget 2016 for alle afdelinger – samtlige budgetter blev godkendt 

6. Forslag til vedtægtsændringer 

Hovedbestyrelsen har stillet følgende forslag til vedtægtsændring, da fodbold- og håndboldafdeling 
ønsker at samle kræfterne i en afdeling. 

Bestyrelse bestående af  

7-9 medlemmer 

1-2 suppleanter 
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§3 

”Foreningen består for tiden af følgende afdelinger: 

 Gymnastikafdeling 

 Fodboldafdeling 

 Håndboldafdeling 

 Petanqueafdeling 

 Løbeafdeling” 

ændres til 

”Foreningen består for tiden af følgende afdelinger: 

 Gymnastikafdeling 

 Boldafdeling 

 Petanqueafdeling 

 Løbeafdeling” 

§3 

”Hver afdeling ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer” 

Ændres til 

”Hver afdeling ledes af en bestyrelse på 3-9 medlemmer” 

 

Vedtægtsændringen blev enstemmigt vedtaget. 

7. Eventuelt indkomne forslag 

Indstilling til EIF Æresmedlem – Jytte Nielsen 

EIF Æresmedlem blev enstemmigt vedtaget 

8. Valg af hovedbestyrelse og suppleant 

Hovedformand Annette S. Jensen var på valg og modtag genvalg – enstemmigt genvalgt 

Sekretær Morten var på valg og modtog genvalg – enstemmigt genvalgt 

Suppleant Uffe Pedersen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt genvalgt 

9. Valg af afdelingsbestyrelser og suppleanter 

Gymnastik 

Anne Olsson var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Ronni Dreisig Hansen modtog valg – enstemmigt valgt 

Suppleanter 

Christina Holst Nielsen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 
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Petanque 

Poul Erik Pedersen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Jørgen Pedersen modtog valg – enstemmigt valgt 

Jørgen Bolvig modtog valg – enstemmigt valgt 

Suppleanter 

Bent Hansen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Anni Jeppesen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Løb 

Majbritt Pedersen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Gitte Christensen modtog valg – enstemmigt valgt 

Pia Larsen modtog valg – enstemmigt valgt 

Suppleanter 

Ingen opstillede – bestyrelse valgt uden suppleanter 

Bold afdeling 

Bent Pedersen modtog valg – enstemmigt valgt for 1 år 

Tina Holt modtog valg – enstemmigt valgt for 1 år 

Kim B. Tolberg modtog valg – enstemmigt valgt 

Rebekka Skøtt modtog valg – enstemmigt valgt for 1 år 

Malene Medici modtog valg – enstemmigt valgt for 1 år 

Michael Rose modtog valg – enstemmigt valgt for 1 år 

Cindy Twisttmann modtog valg – enstemmigt valgt 

Brian Johansen modtog valg – enstemmigt valgt 

Per Nielsen modtog valg – enstemmigt valgt 

Suppleanter 

Jens Kristian Nielsen modtog valg – enstemmigt valgt 

10. Valg af revisor og suppleant 

Grethe Haugaard var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Suppleant 

Ingen opstillede – revisorer valgt uden suppleanter 

11. Valg af fanebærere 

Uffe Pedersen var på valg og modtog genvalg – enstemmigt valgt 

Suppleant 

Anne Olsson var på valg og modtog valg – enstemmigt valgt 
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12. Eventuelt 

Der blev stillet spørgsmål om hvorfor betaling på hjemmesiden kun kan ske med Dankort. 

Svaret er at det koster foreningen 4500,- kr. årligt for at have denne aftale med kreditkort selskaber 
samt at brugere der benytter kredit eller debetkort derudover skal betale pr. transaktion. 

Derfor er det besluttet at EIF foreløbig ikke har denne løsning, da det også er relativt få medlemmer 
der ikke betaler med dankort. 

 

Leif Rasmussen, centerchef for Ebberup Hallerne, takkede for et godt år og ser frem til nyt positivt år. 

 

Bent Pedersen, medlem af den tidligere Fodbold bestyrelse, takkede Tina Holt for hendes 4 år som 
formand. Tak til Martin Printz for hans store arbejde med at igennem flere at arrangere og afvikle 
Ebberup Loppemarked og til sidst tak til Jacob Medici for at overtage arbejdet med at arrangere 
Loppemarked. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________________   ____________________________  

 Annette Søby Jensen Kaj ”Post” 


