Referat for generalforsamling d. 24/9-16, Århus
Deltagere: Thore Naujeck, Ditte Juul Jensen, Eik Jensen-Munk, Johnny Jansen & Anders Guldager Munch
1. Åbning af forsamlingen af formand
2. Valg af dirigent
3. Formandens årsrapport
a. Ikke et positivt år, hvis der kigges på bestyrelsens arbejdsindsats. Foreningen har ikke været
synlig nok. ”Der har dog også været positive øjeblikke, men for at forbedre fanklubben skal
vi være kritisk med vores arbejde”, citat Thore.
b. Der har været tale om samarbejde med anden Dortmund ”fanklub”.
c. Mere under punkt 7. andet
4. Kasserens årsrapport
a. Det endte med et overskud, og der står nu penge på foreningens konto.
b. Pengene på kontoen skal bruges på foreningen, evt. fællesture, arrangementer,
halstørklæde, mm.
5. Eventuelle anmodninger om ændringer af vedtægterne
a. Efter en debat blev det besluttet, at der fremover er 1 suppleant fremfor 2 suppleanter.
b. Bestyrelsen skal være mere aktive og være bedre til at svare hinanden. Der bliver fremover
lavet en 48 timers svartid, hvis bestyrelsen skal beslutte noget.
6. Vedtægtsmæssig valgordning
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Formand – Thore Naujeck bliver genvalgt
Næstformand – Johnny Jansen bliver valgt, da han fik flere stemmer end Kristian Blindbæk
Kasserer – Anders Guldager Munch bliver genvalgt
Bestyrelsesmedlem – Ditte Juul Jensen bliver genvalgt
Bestyrelsesmedlem – Kristian Blindbæk bliver valgt
1. suppleant – Eik Jensen-Munk bliver valgt

7. Andet
a. Banner skal mere med på ture, for at blive mere synlige.
i. Kan være svært for folk at tage banneret med og hænge op, hvis det er nye folk der
derved er på ”udebane”.
ii. Evt. mere samarbejde med Flensburger Borussen, så de kan hjælpe med opsætning
af banneret.
b. Synlighed
i. Banner med til udebaneture til Hamborg.
ii. Hjemmeside skal op at køre, især da der er medlemmer som ikke har Facebook.
1. Flere billeder på hjemmesiden (Ditte ansvarlig)
2. Mere info på hjemmesiden

3. Tips/Guide fra folk efter ture, så folk får bedre tur og flere ture fremover
(Johnny ansvarlig)
iii. Fællestur tæt op af arrangement (Johnny ansvarlig)
c. Penge på kontoen
i. Medlemmer der forlænger medlemskab får intet, hvorimod nye medlemmer får
polo. Der skal hentes priser for halstørklæde, hættetrøje, t-shirt, mm., for at se på
mulighed for merchandise ved forlængelse af medlemskab. (Ditte ansvarlig)
d. Medlemskort har ikke fungeret i over et halvt år.
i. En ny mulighed kunne være ”StadionDeckel” med eget design, som kunne erstatte
medlemskortet (Johnny ansvarlig)
e. Fremover vil vi opfordre medlemmerne der har været på til at ligge nogle billeder, videoer
eller lignende op på siden, for at dele deres oplevelse og skabe lidt stemning omkring
turene.

