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1. Valg af dirigent. 
Niels Jørgen Jørgensen blev valgt 
 
2. Formandens beretning. 
 
Et år der i hvert fald bestyrelsesmæssigt har stået i ”en ny bestyrelses” tegn.  
 
Det har betydet, at vi som bestyrelse har brugt en del tid på at komme ind i sagerne, systemerne og vanerne. Der har 
været brugt meget tid på kontingentsystemer, NETS-aftaler, håndtering af bolde m.m.  
 
I den forbindelse skal der lyde stor tak til bestyrelsesmedlemmerne, der har gjort en stor indsats for at få tingene op at 
køre med betaling m.m. Der har været lidt småfejl, men ikke noget vi ikke har kunnet rette op på. 
 
Det fokus, der har været på at komme ind i driften, har også betydet, at der ikke har været mange ressourcer til 
udviklingsaktiviteter. Nu er der imidlertid styr på basis så de manglende udviklingsaktiviteter forventer vi at 
kompensere for i det kommende år, hvor fokus vil være på træneruddannelse, ungdomsudvalg, aktivitetsudvalg og 
Bane 7. 
 
For en forening som vores er det vigtigt med kontinuitet. Derfor er det fornemt, at de medlemmer, der er på valg, igen 
stiller sig til rådighed for genvalg. Men for at sikre, at vi også fremadrettet har kontinuitet i bestyrelsen vil der blive 
taget hånd om dette med et forslag til den næste generalforsamling, hvor der ved en justering af valgperioderne 
sikres, at bestyrelsesmedlemmer vælges forskudt, så vi sikrer, at vi ikke står med en helt ny bestyrelse. 
 
Det vigtige er jo, det der foregår inde på halgulvet og her har det endnu engang været et år i Corona’ens tegn. Vi blev 
nødt til at lukke ned i en periode over nytår, men nåede heldigvis at få afviklet en juleafslutning lige på kanten af 
nedlukningen og vi er nu heldigvis kommet i gang igen, så der igen er godt gang i hallen og stor aktivitet. Det er jo det 
vi er her for, så det er en fornøjelse.  
 
Noget kontinuitet har der heldigvis været og det har været på sponsorsiden. Som ny i denne bestyrelse er jeg meget 
imponeret over det sponsorarbejde, der foregår i en lille klub som vores. Det er imponerende, hvad der bliver skaffet 
af midler – enten i form af økonomi eller anden form for støtte til klubben. Det er blandt andet dette store arbejde, 
der sikrer en særdeles sund og stærk økonomi, hvilket vil fremgå af et af de kommende punkter.  
 
Den stærke økonomi har været udgangspunkt for, at vi har kunnet hæve vores honorar til vores trænere, der gør en 
stor indsats i det daglige og det er også den stærke økonomi, der giver udgangspunkt for, at vi i det kommende år vil 
kunne sætte udviklingsaktiviteter i gang. Helt usædvanligt for en forening er det for GBK’s vedkommende ikke 
økonomien, der sætter begrænsninger på aktiviteterne. Så en opfordring herfra til både spillere og forældre: Kom 
endelig på banen med udviklingsønsker og ideer til aktiviteter vi kan lave for at sætte endnu mere gang i vores klub. 
De vil blive modtaget positivt af bestyrelsen.  
 
Så samlet set er det en sund forening med en sund økonomi, der gør status og gør klar til næste sæson, hvor vores 
rammer får endnu et løft. Det betyder gode rammer, som vi så skal være dygtige til at fylde ud.  
 
Formandens beretning blev godkendt.  
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende regnskabsår til godkendelse. 
Kasseren fremlagde regnskab og budget.  
 
Regnskabet blev godkendt med den tilføjelse, at der ved årsskiftet skal ske en opgørelse af foreningens boldlager.  



 
 
Budgettet blev godkendt med en tilføjelse om at være opmærksom på sponsorindtægternes status som 
merindtægter.  
 
Der vil være et eksemplar af regnskab og budget på opslagstavlen i Bane 7 
 
4. Indkomne forslag. 
Ingen 
 
5. Valg af bestyrelse. 
På valg var Christian og Anja – begge modtog genvalg.  
 
6. Valg af bestyrelsessuppleant. 
Bo Kjeldsen blev valgt 
 
7. Valg af 2 revisorer 
Der var genvalg til foreningens revisorer.  
 
 
8. Eventuelt. 
 


