Generalforsamling d. 8/11-18 kl:19:00
1) Valg af dirigent og referent
2) Aflæggelse af beretning:
Formanden

Badminton

Fodbold

Gymnastik

Håndbold

Dirigent Kurt J., referent Annette
Et år er gået, hvor vi som tidligere år har ændringer på
holdstørrelser.
Vi har gode kræfter fra mange frivillige.
Klubaftale er ændret fra Sporten Svendborg til Intersport Faaborg.
Vi har fået ny hjemmeside. Faaborg-Midtfyn Kommune har ændret
fra Halbooking til Conventus mht. medlemsregistrering, hvorfor vi
valgte at få lavet ny hjemmeside, da den gamle hjemmeside ikke
kunne håndtere Conventus.
Festerne i løbet af året er med til at bidrage til BIF.
Messen er overtaget af nye kræfter og fortsætter.
Der har været en masse nye tiltag i løbet af 2018, bl.a. Jumping
Fitness, Demensvenlig idrætsfore-ning, idrætspræsentation for
skoleelever.
Herudover kurser for vores trænere.
Facebook-siden er overdraget til foreningen igen.
Sæsonen er forlænget med sommerbadminton (sommerfjer), hvor
der bliver spillet på kryds og tværs.
Der er desværre ikke ret mange ungdomsspillere, der er nogle U9 og
U11, som alene træner mandag.
På seniorsiden går det noget bedre.
Der er 3 hold med i turneringen.
Der var god tilslutning til klubmesterskabet i forhold til tidligere år.
Der er stadig plads til flere motionister, bl.a. onsdag, hvor man kan
møde op, hvis man ikke har nogen at spille med.
Der er satset rigtig meget på ungdomsholdene, der har i år været 3
hold: U12 drenge, U12 piger og U9.
Alle hold har været med til stævner.
Seniorherrerne har kunnet stille hold til alle kampe, men det har
været meget svingende hvor mange som kom til træning.
Senior trænerne Tony og Lukas er stoppet, der søges efter ny
træner.
Ungdoms-/børneholdene har fået ny træner, Hans som selv meldte
sig ind, da han flyttede til byen.
Helle og Mette klarer udvalgsarbejdet.
Gymnastikafdelingen dækker også bordtennis, spinning og jumping
Fitness.
Der er flere medlemmer i afdelingen som går på flere hold.
Indoor cycling, cyklerne er nu foreningens, der er ikke så mange
deltagere i år, men der er en god fast gruppe.
Dans og familieSport er der ikke i år.
Der er fortsat herre gym, yoga, power-Line.
Flemming Hougaard spurgte ind til om der evt. kunne startes
floorball.
3 seniorhold + 2 børnehold.
Herrerne træner ikke i år, alene et telefonhold.
Damesenior spiller nu serie 2. De klarer sig ok ved kampene.
Børneholdene, der er rigtig mange U12, men for få U10 til at de kan
spille kampe.
Det kniber med frivillige til dommerbordet, så der er lavet et skema.
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Løb

Senioridræt

Volley

Sponsorudvalget
3) Hovedkasseren fremlægger
revideret regnskab
4) Valg af forretningsudvalget:
På valg er:
Morten Heidtmann Pedersen, næstformand
Kurt Laier Andersen, hovedkasserer
Manuela Pedersen, suppleant
5. Hvert år valg af 2 revisorer samt 1
revisorsuppl.:
På valg er:
Søren Heidtmann Pedersen, revisor
Jon Carlsen, revisor
Pt. ingen, revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
Vedtægtsændringer:
Ændring af regnskabsåret til kalenderåret
7. Eventuelt

Ingen nye løbere i år.
De træner fortsat 2 gange om ugen.
Flere har deltaget i løb i løbet af sommeren.
Løb starter igen til marts.
Har ca 40 medlemmer.
Der er brugt en del tid på muskel- og balance- træning.
Der er lagt meget vægt på hygge og det sociale, det skal være sjovt
at dyrke motion.
SMART-træning: I foråret blev projektet i samarbejde med DGI
afsluttet.
I september er startet et nyt hold på 19 personer.
14-15 personer til træning, 4 stævner før jul og 4 stævner efter.
DGI og volley-forbund er gået sammen, så der nu er en turnering,
der er inddelt i A, B, C og D rækker.
Førsteholdet spiller i B-rækken.
Beachvolley har ca 15 medlemmer, lidt yngre kræfter end om
vinteren.
Vi har samlet 67 sponsorer.
Kun en enkelt sponsor har valgt at opsige en del at sit sponsorat.
Regnskabet forelagt til gennemgang.

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

Genvalgt
Genvalgt
Sacha Leth Christensen valgt.
Enstemmigt vedtaget.

