Dirigent: Tobias
Referent: Jasper
Formandens beretning:
-

-

Forhold til statsgymnasiet vendes, herunder at Anders Gønbeck er blevet kontaktperson, og at vi
forventer at skulle starte undervisningsforløb forår 2019
Der orienteres om aftale med K og JFF efter DFF trak støtten. K er gået ned i løn da den betydelige
støtte fra DFF er trukket, men klubberne i JFF betaler ham mere for at kunne fastholde ham. K stod
for de Jysk Fynske cupper men dette ser ud til at ændre sig – aftaler/model femstilles pt. i
samarbejde med alle jysk fynske klubber
Der orienteres om ny model i DFF og DIF for støtte. Støtte gives nu til projekter. Dette er trådt i
kraft fra 2018.
Vi skal blive bedre til at fastholdefolk der kommer og prøver. Vi har dog oplevet medlemsfremgang
siden sidste år på 6 pers.
Vi har oplevet problemer med betaling af kontingenter med mere. Vi har nu fået mobilpay op og
køre, og dette skulle gerne løse mange af disse problemer og skal nye muligheder.
Jasper orientere om status på B&U-holdet. Vores stævneaktivitet er på et godt niveau. Forældrene
er blevet gode til aktivt at værre opmærksomme på stævner og arrangere stævneture indbyrdes.
Holdet fungerer godt socialt og vi ser medlemstilgang. De nye børnetrænere fungerer godt – vi vil
gerne uddanne dem, og evt. flere hvis nogen er interesserede (også med henblik på at erhverve
flere med evner til at afholde arrangementer).

Kasserens beretning:
Regnskab 2017
-

-

Mai forklarer kassererdynamikken: Hun er kasserer, men Jesper styrer konto.
Vi har underskudt medlemsfremgangen med 7-8 medlemmer.
Vi har heller ikke tjent nok på arrangementer.
Vi har haft et problem med medlemmer som ikke har betalt kontingent et stykke tid efter den
gratis måneds prøveperiode. Dette har til dels skyldtes at der har været problemer med betaling og
til dels, at vi ikke har formået at håndhæve prøveperiodens varighed. Dette føler vi, at vi har fundet
en god løsning på nu, som netop er blevet implementeret. Vi forventer ikke at dette bliver et
problem fremover.
Vi har et betydeligt underskud i år, som til del skyldes ovenstående, og til dels skyldes at GF sidste
år vedtog at vi måtte bruge af opsparingen (dvs. lave underskud) for at fastholde Krzysztof.
Der er ikke modtaget kommentarer fra revisor.
Regnskabet for 2017 godkendes.

Budget 2018
-

-

Tilmeldingsgebyret på 150 kr. er blevet indført jf. GF’s beslutning 2017. Dette vil medføre en lille
stigning i kontingetindtægt.
Kontingenter er ikke blevet ændret selvom GF sidste år gav tilladelse til at ændre kontingenterne
indenfor nogle definerede grænser. I år præsenterer vi et konkret udlæg til kontingentændringer:
Vi foreslår at hæve B&U fra 500 kr. pr. kvartal til 550 kr. og kræve 650 kr. i kontingent for
”overgangsmedlemmer” fra B&U til voksen (medlemmer som træner 1 dag på det ene hold og 1 på
det andet). Dette vil ligeledes medføre en lille stigning i kontingetindtægt. Dette vedtages.
Vi vil gerne lave en model for leje af udstyr og derigennem skabe en mindre indtægt. Vi har pt. ikke
et konkret udlæg til dette.
Vi vil gerne afholde en lejr og har budgetteret med +9000 fra denne svarende til den støtte vi kan få
fra DFF hertil. Afholdelse af denne er altså også en forholdsvis væsentlig indtægt i budgettet.
Medlemsfremgang, og flere arrangementer er en væsentlig forudsætning for budgettet.
Det kommenteres at budgettet er meget ambitiøst. Bestyrelsen forklarer at vi er opmærksomme på
og enige i dette, men at det er en forudsætning for ansættelsen af Krzysztof.
Der efterspørges at vi afsætter 10.000 i stedet for 1.500 i ekstraordinære udgifter til indkøb af
udstyr. Denne ekstra udgift må tages fra opsparingen. Dette vedtages
Budgettet som helhed godkendes herefter.

Årets JAFere
Der er mange nominerede på nogle beundringsværdige grundlag. Vi hylder de mange som gør noget ekstra
for klubben, ikke mindst bag kollisserne. Årets JAFere 2018 blev:
-

Josefine Holst; årets børne-JAFer
Louise Erouart; årets voksen-JAFer

Valg af bestyrelse mm.
-

Rasmus Evers genvælges som formand (intet kampvalg)
Lasse Carlsen genvælges som menig bestyrelsesmedlem (intet kampvalg)
Lotte Jakobsen genvælges som suppleant (intet kampvalg)
Louise Erouart genvælges som ungdomsrepræsentant (intet kampvalg)
Jesper Egsmark stiller op som Revisor og vælges (intet kampvalg)
Det noteres at vi, i tilfælde af at der i fremtiden skulle forekomme kampvalg, bør have en anonym
afstemningsform.

Eventuelt
Medlemmernes kommentarer til visioner for JAF:
-

(Det noteres i bagklogskab at diskussionen bærer meget præg af hvordan vi forbedre økonomien,
da dette er en forudsætning for fastholdelsen af Krzysztof på længere sigt, og dette er en væsentlig
vision for mange tilstedeværende)

-

Vi bør tænke på andre måder at få medlemmer og indtægter
• Promotion
o Omnibus annoncer! Kan vi dette? Det pointeres at der er et uudnyttet publikum for
sporten på Universitetet)
o Det ville være en rigtig god idé at tage billeder af grupperne vi har til arrangementer og
slå dem op på facebooksiden og sige tak for et godt arrangement og whatever (MED
DERES SAMTYKKE).
o Nyhedsbrev & facebookside (se herom senere, noteres her da det også har promotion
værdi)
o Det forklares hvordan bestyrelsen arbejder på dette og har taget flere initiativer – hvad
gør vi nu og hvor kan vi blive bedre. B&U arrangementer i lokalområdet og facebookpromotion er uudnyttede potentialer
• Sponsorater – måske nemmere at få end fonde? Er der nogen der kender nogen?
• Tjen penge på ting som at rydde op efter festivaler og lignende. Hvad kan vi gøre for at gøre
dette attraktivt for medlemmerne at hjælpe med sådanne opgaver. Det pointeres dog også at
vi ville tjene væsentligt flere penge til klubkassen hvis den samme arbejdskraft blev lagt i
arrangement-afholdelse.
Det ville skabe et bedre klubliv og bedre fastholdelse af medlemmer hvis vi blev bedre til at afholde
flere sociale arrangementer. Nedsættelse af et officielt festudvalg, ville være optimalt.
Det noteres at mange tilstedeværende mener at Krzysztof bør prioriteres, han er grunden til at
mange er begyndt og bliver ved.
Der foreslås genoprettelse af Nyhedsbrevet
• Det forklares at bestyrelsen gerne vil dette og at vi har en model for hvordan det kan køres,
men vi mangler en person som gider at være tovholder på at samle og udsende det. Louise vil
gerne prøve kræfter med dette.
• Kan kombineres med Facebookside!
Det foreslås at vi laver en klub T-shirt svarende til klub sweateren.

-

-

Lotte fortsætter til stor glæde som bookingmaster/arrangement-ansvarlig
Vi søger fortsat en frivilligansvarlig – det foreslås at bestyrelsen

Projekt statsgymnasiet
-

-

Statsgymnasiet har ikke ønsket de ellers aftalte skoleforløb ind til videre. Vi forventer dog at starte
dem i 2019 og fremefter, 2 gange årligt (1 modul ugentligt 6 uger forår/efterår), tidligst i foråret
2019
Det er vigtigt at vi har minimum 2 som kan hjælpe med at afholde forløbene. Pt. er Anders
Grønbeck en af de ansvarlige og Jasper forventes også at kunne hjælpe med afholdelsen.
Michala kan være behjælpelig i foråret 2019
Martin Kan hjælpe hvis han får besked minimum 2 mdr. i forvejen
Jasmin, Louise, AC, Olivia, Tobias er alle interesserede i at hjælpe, men kan ikke give endelig
tilmelding nu.
Det forventes jf. ovenstående ikke at blive et problem at finde afviklere til forløbet.

JAF-lejr
-

Der orienteres om at vi får brug for hjælp fra klubben til hhv. at planlægge og at afholde lejren
Vi involverer snarest muligt K i ideen om at afholde lejren med henblik på, at han kan stå for det
træningsmæssige indhold.

Vi har tilsyneladende mange som gerne vil hjælpe med arrangementer, men de skal oplæres. Det påfalder
bestyrelsen i samarbejde med bookingmaster at sørge for at udnytte dette potentiale.

