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Referat 
 

 

1. Valg af dirigent. 

 

Søren Worm blev valgt 

 
2. Formandens beretning. 

 

Året har vist god aktivitet i klubben og hallen. Vi har 209 medlemmer, hvilket er tilfredsstillende, men vi vil 

selvfølgelig gerne have flere. 

Sponsorindtægten har fortsat vist et imponerende højt niveau i 2022. Vi skal i 2023 har besat 

sponsorudvalget med nye kræfter. Der ligger en stor opgave, der skal løftes, men vi håber at kunne finde 

nogen, der kan løfte den store opgave. 

For at sikre udviklingen af vores klub prøver vi hele tiden at forbedre både de fysiske rammer, så det sociale 

kan fungere samtidig med, at vi også har fokus på det der forgår i hallen. 

Hvis vi ser på de fysiske rammer, har vi gennemført en tiltrængt oprydning i Bane 7, Bane 8 og de 

tilhørende rum til bolde og rekvisitter, så alting gerne skulle være lidt mere overskuelige.  

Der er blevet eksperimenteret lidt med at skabe mere hygge i Bane 7 ved at flytte sofaen herind. Det 

arbejde kan vi heldigvis fortsætte og give lidt flere ressourcer, da vi har modtaget 10.000 fra Sparekassen 

Djursland til at forbedre rammerne. Det går vi i gang med snarest.  

Bane 7 har i det hele taget fundet et rigtig fint leje med Kim og Bettina som værdifulde 

omdrejningspunkter. Det er vi rigtigt glade for. Bane 7 er en vigtig del af GBK’s DNA.  

Vender vi os mod aktiviteterne i hallen har vi i 2022 prioriteret vores trænere og gennemført et 

trænerkursus. Det fortsætter vi med i 2023. Dygtige trænere giver flere og dygtigere spillere.  

I 2022 måtte vi desværre aflyse det planlagte ungdomsstævne i september pga. for få tilmeldinger. Som 

erstatning blev der hurtigt stablet et voksen/barn stævne på benene i samme weekend, hvilket var en stor 

succes.  

Ellers kigger vi ind i et 2023 hvor aktiviteterne for motion, ungdom og senior vil være de samme som i 2022. 

Vi har fokus på træneruddannelse og at skaffe flere spillere. Dog arbejdes der med at lande en 

venskabsklub i Halmstad. Vi håber at kunne gennemføre en aktivitet med dem i 2023 

2023 kommer desværre også til at indeholde en lille kontingentstigning. Stigningen kan henføres til 

stigende boldpriser og vil således kun ramme seniortræningen, hvor boldforbruget ligger.  



Men 2022 har været et fint år – vi ser frem til 2023.  

 

Beretningen blev godkendt 

 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende regnskabsår til godkendelse. 

 

Regnskab og budget blev godkendt (kan ses på opslagstavlen) 

 
4. Indkomne forslag 

Der var ikke modtaget forslag 
 
5. Valg af bestyrelse 

 

Christian og Anja var ikke på valg og forsætter derfor. 
 
Kasper Bjerregaard, Pia Møller Adamsen og Peter Pinderup Sørensen blev genvalgt 
 
Astrid Mikkelsen blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem 

 

 
6. Valg af bestyrelsessuppleant 

 

Bo Kjeldsen blev valgt 
 
7. Valg af 2 revisorer 

 
Svend Larsen og Steen Dalgaard blev valgt 

 
8. Eventuelt. 
 


