Jernbanens Sportsklub Fredericia

Generalforsamling
Mandag den 30.01.2011, Kl. 19.00 i klublokalet
1. Valg af dirigent
Hardy blev valgt til diregent
2. Valg af stemmeudvalg
Henrik og Christian blev valgt til stemmetællere.
3. Formandens beretning
2010 har været et stille år.
Hver enkelt afdelingsformand vil komme ind på hvad der sker i afdelingerne
Kassereren vil komme med en regnskabsoversigt
Tak til alle medlemmerne for at være så aktive i deres respektive afdelinger. Tak for at I har
repræsenteret JSF flittigt i det forløbne år.
Stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer og afdelingsformænd for deres indsats i den forgang år.
Første år med et nyhedsbrev, som har erstattet vores klubblad.
Brug vores hjemmeside, som har en del oplysninger om vores forening. Den er til for jer.
Velkommen til alle de nye medlemmer, som er kommet til.
DSB varsler huslejestigning for klublokalerne, først i efteråret, hvor DJF overtog sagen, senest
i januar, hvor huslejen er varslet til at stige de næste 4 år i maj måned med ca. 12.000 kr. om
året.
På afdelingsmødet blev der enighed om, at der skal udarbejdes et notat med hver afdeling, om
hvilke regler / retningslinjer der er aftalt imellem bestyrelsen og hver afdeling, dette er
desværre ikke blevet lavet. Dette vil Jan lave nogle udkast til.
Håber der er en ny formand i kulissen.
Møder: bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder og 1 afdelingsformandsmøde.
Medlemstal: 105. Der er medlemmer som dyrker mere end en sportsgren.
Klublokalerne: Dart sørger selv for øl, Hardy sørger for det øvrige øl/vand salg. Per står stadig
for udlejning af lokalerne.
4. Afdelingernes beretning
Kegler (Ove)
Der er kommet 3 nye medlemmer. Det er rart med nye medlemmer.
Vi har 4 baner i en time, og det kan godt knibe med plads.
Vi har været til DM stævne hvor vi vandt Holdkampen, samt tog 1 + 2 pladsen.
Fodbold (Jens)
Vi har et hold indendørs, og et 7 mands udendørs, men det kan godt knibe med at stille hold.
Vi har været til DM ude og Indendørs. Sidst der blev spilet DM udendørs var det 7
mandsfodbold i stedet for 11 mands, det var en positiv oplevelse.
DART (Frank)
Remissen fik en 1 plads i Gruppe C.
Der er kommet et nyt hold (Lige til)
Vi har fået nye maskiner, det er supermoderne maskiner hvor der er mulighed for at sætte
reklamer på, men de kan rigtig meget.

Dart afdelingen er meget bekymret over husleje sagen, da det er en afdeling der kører rigtig
godt, og vil være ked af at skulle flytte, eller hvad der nu sker.
Skydning (Harry)
Der er pæn fremgang, og det går rigtig godt. Der er et rigtigt godt kameratskab
Vi er 20 mand i afdelingen, og der møder ca 12 mand op hver torsdag kl 19:00.
Svømning (Henny)
Det er gået lidt tilbage for deltagere, pt er der 10 der bruger svømme tilbuddet, og det er typisk
de samme hver gang.
Badminton
Intet.
Billard
Intet.
5. Regnskab ved kasseren.
Regnskabet blev fremvist, og godkendt.
Der er fremgang i øl & vand salget.
Vi har et overskud på 5430,81 kr.
6. Indkomne forslag
Rengøringen af klublokalet er mangelfuld.
Henny tilbød at tage sig af dette, hun tager gang, køkken og toilet, og vurderer selv hvor
meget der skal rengøres.
7. Valg.
Efter at der ikke kunne vælges en ny formand blev generalforsamlingen suspenderet, og der
blev indkaldt til ekstraordinær generalforsamling den 7/2-2011, kl 18:00.
Ekstraordinært generalforsamling. D. 07.02-2011 Kl:18:00
7. Valg.
a. Formand Jan Nymann (genvalgt)
Oplyste at Jan tager en periode mere, men at der i den periode skal arbejdes på at få kørt en
ny formand i stilling.
b. Bestyrelsesmedlem Per Mikkelsen (genvalgt)
c. Bestyrelsesmedlem Hardy Nicolaisen(genvalgt)
d. 1. suppleant Frank Nielsen (genvalgt)
e. 2. revisor Arne Ring-Pedersen (genvalgt
f. Fanebærer Hugo Hørlyck (genvalgt)
8. Uddeling af hædersbevisninger
Jens Tackmann modtog pokalen som årets JSF´er.
Skydning modtog Willy klausen pokalen for deres gode vækst.
9. Eventuelt
Formanden for DJIF Christian Hagensen opfordrede til at bakke op omkring
bestyrelsesarbejdet.
Han oplyste at der ikke var noget endeligt omkring den huslejestigning der er blevet varslet fra
DSB Ejendomme, men at der kigges på den aftale der er lavet mellem DJIF og DSB angående
fritagelse for betaling af husleje der engang er blevet lavet.
Der arbejdes videre på sagen.

Venligst
Referenten
Per H Mikkelsen

