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Ref. Anne Damsgaard 

GBC  Generalforsamling 23/5-2022 
Fremmøde medlemmer: Mikkel Larsen, Lars Næsby Jan Damsgaard 

Fra bestyrelsen: Jeppe O, Anette K, Sonja G, Michael S,  Anne V, Lars M.        

                             (fravær : Torben Lund og Jørgen S) 

 

1)  
     Dirigent: Michael S 

     Referent: Anne V 

2) Formandens beretning fra Torben Lund  (oplæst af Michael S.):  
Fra formandens side en stor tak til: 

- Holdsætterne for at styre vores hold og holdkampe 

- Ungdomsudvalget for at drive arbejdet med børnetræningerne 

- Sonja for at tage sig af regnskaberne 

- Bestyrelsen for altid at holde ro og orden under bestyrelsesmøderne       

Og især tak til: 

- Anne for en brav indsats med vores klubmodul og hjemmeside samt koordinering med kommunen, 

vi kommer til at savne Anne! 

- Michael for at være allesteds nærværende bestyrelsesmedlem, som altid hopper ind hvor det 

kniber (f.eks. lige nu, hvor formanden har kludret med kalenderen og dobbeltbooket). Og også tak 

til Michael for at have udviklet vores lille PC app til at kampprogram for vores træningsrunder 

Hvad vi har opnået af resultater i årets løb berettes af ungdomsudvalget samt 

holdsætterne/motionsholdene. 

Med venlig hilsen Torben Lund/Formand 

 

3) Klubbens regnskab:  
Regnskabet er ikke afsluttet.  

GBC’s formue : 194000 kr 

Når Regnskabet er afsluttet sendes det til bestyrelsen for godkendelse.  

Det er ved generalforsamlingen besluttet at bestyrelsen kan godkende regnskabet når det er afsluttet på 

klubbens vegne.  

Turneringsregnskab: Der skal refunderes 290 kr til 3 ungdomsspillere efter deltagelse i turnering i sæsonen. 

4) Beretning fra udvalgene. 
Ungdom. Anette Kjær  

Der blev startet op med 2 ungdomshold + miniton. 

Signe Ghodt startede som træner og Kajsa som hjælpetræner. Bjarne Nielsen stod for miniton lørdag. 

For gruppen 2.-5. klasse er der gennem hele sæsonen kommet flere og flere til og det har været nødvendigt 

at dele holdet i 2 så alle kunne være med . 
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6.-9. klasse er faldet fra specielt efter Corona.  

Der har været et u15 hold med i holdturneringen og de blev nr. 2 i deres pulje.  

Før Corona spillede mange 2 gange om ugen mens det nu kun er 1 gang.  

Bjarne Nielsen stopper som træner i GBC . Signe og Kajsa forventes at ville fortsætte i næste sæson. 

Anette Kjær og Mikkel Larsen stopper med GBC ungdom-arbejd ved sæsonens udgang. 

 

Motion: Jeppe Obdrup 

Der er 49 motionister på A+B+C. Hold B og C går godt . Hold A mere sløjt. 8 er fladet fra pga. skader ud af 

21. 

Der har været tilmeldt 4 hold til holdturneringen:  

Et mix hold ”4+2” blev nr. 7 af 8 

Et hold ”4 herre” i Mester-rækken blev nr. 6 af 9 

2 hold ”4 herre” i serie 4  som blev nr. 3 og 4 af 8 

 

5) kontingent for sæson 2021/2022: 
Fortsætter uændret  

• ungdom 750 (bolde inkluderet) 

• Motion 1200 (bolde inkluderet) 

• Formiddag 300 (bolde inkluderet) 

• Ung-baneleje: 300 

• Familiebane: 400 

• Baneleje: 500 

Tilskud til turneringer fortsætter med samme regler som sæson 2020-2021. 

Der gives rabat ved tilmelding til flere hold og til pensionister. 

 

6) Indkomne forslag: 
Ingen 

7) Bestyrelsen 
Formand:     Michael Steffensen. Valgt (var dog ikke på valg) 

Næstformand: Posten er åben  (på valg) 

Kasserer:   Sonja Greve     (ikke på valg)   

MSU- formand:    Jeppe Obdrup   Genvalgt  

USU-formand:  Monika Kindberg  Forventes at sige ja. 

Menige bestyrelsesmedlemmer: Lars Midtgaard    Genvalg  

Menige bestyrelsesmedlemmer: Lars Næsby,  Valgt (var dog ikke på valg) 
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Suppleat ( for 1 år):                      Posten er åben    

                           

8) Valg af revisorer og revisorsuppleant: 
Revisor 1 (lige år):  Hasse Lauridsen  Genvalg 

Revisor 2 (ulige år):  Posten er åben  

Revisorsuppleant (for 1 år):   Posten er åben 

 

9 ) valg af delegerede : ingen 
 

10) valg af fondsbestyrelsen: ingen 
 

11) Eventuelt:  
Afholdelse af en GBC klubmesterskaber  for alle klubbens medlemmer sidst i marts 2023 

     Arrangør: Lars M og Michael Steffensen  (Anne kan hjælpe med program) 

 

Bookning af hjemmekampe haltider skal ske så hurtigt som muligt. Lars Midtgaard skal have besked så 

snart holdkampplanen er klar. 

 

Bestyrelsesmøde frekvens: Jeppe ønsker at der afholdes bestyrelsesmøde hver 2. mdr. 

 

Åben Hal: 

Anette kom med forslag om at lave ”Åben Hal” f.eks. alle onsdage i en mdr. med tilsyn  

(Michael, Lars M og Jeppe vil gerne tage en vagt) 

 

Ganløse Facebook til reklame for GBC: 

Anette forslår at benytte Ganløse Facebook til at reklamere for klubben og gør opmærksom på at GBC-

ungdom har en ”ungdomsprofil”. 

 

Familiebaner: Antal tilmeldte pr time kunne evt. hæves til 6 og det kunne overvejes om familiebaner skulle 

udvides til også at ligge om onsdagen. Men måske kunne man igen få et motionshold op at stå onsdag så 

tidsfordelingen skal overvejes. 


