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1. Valg af dirigent

Der var kun fremmødt hovedbestyrelsesmedlemmer samt kasserer for IFA Fodbold.

Der blev derfor ikke valgt dirigent.

2. Hovedbestyrelsens beretning

Der har ikke været igangsat aktiviteter fra hovedbestyrelsens side.

Den primære fokus har været at drive de 4 (5) afdelinger, Gymnastik og Volley, fodbold,

Håndbold og Badminton.

Medlemstallene for afdelingerne pr. 31-12-2012

Fodbold 264

Håndbold 172

Gymnastik 169

Badminton 63
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De primære opgaver for hovedbestyrelsen er at varetage kontakten til Kommunen samt

koordinering af diverse indberetninger.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til

godkendelse

Kassereren fremlagde regnskab, som blev godkendt.

Regnskab kan se på hjemmesiden:

4. Behandling af forslag

Ingen indkomne forslag.

5. Valg af hovedformand

Der skal vælges hovedformand og Michael ønsker ikke genvalg

Benny stiller sig gerne til rådighed såfremt der ikke er andre. Men ambitionsniveauet for mig som

formand, er at servicere afdelingerne, så indberetninger m.m. koordineres og foretages rettidigt.

Såfremt der ønskes igangsat nye initiativer, vil dette kræve at disse igangsættes af andre ildsjæle

efter forudgående godkendelse i hovedbestyrelsen.

Benny blev valgt som formand

6. Valg af kasserer

Kassereren er på valg og Cean blev genvalgt

7. Valg af sekretær

Pt. ingen sekretær

Michael stiller sig til rådighed som webmaster for IFA hvilket blev godkendt.

8. Valg af hovedbestyrelsessuppleant



pt. ingen suppleant

9. Valg af revisor

Karen Lagoni og Malene Grunnet har oplyst at såfremt generalforsamlingen kan bifalde det, så

genvælges de gerne.

Revisorerne blev genvalgt.

10. Valg af revisorsuppleant

pt. ingen.

11. Eventuelt

Bestyrelsen for IFA

Generalforsamling afholdt 2013-04-04

Formand Michael Arp Sørensen

Kasserer Cean Lystrup

Formændene for:

Fodbold Jan Sørensen (repræsenteret af KassererJesper Møller)

Gymnastik Jette Aarup

Håndbold Mette K. Faurskov

Badminton Benny Højholt


