Referat JAF GF d. 17/3 2021
Tilstede (virtuelt)
Bestyrelsen: Jasper, Morten, Ioana, Ole, Lotte
Rasmus, Jonathan, Inge, Vilhelm

1. Valg af dirigent
Rasmus vælges
2. Valg af referent
Lotte vælges
3. Formandens beretning
2020 har i høj grad været præget af Corona, som både har betydet
mindre og anderledes træning, samt betydeligt færre arrangementer,
både som indtægtskilde, som medlemsrekruttering og de sociale
arrangementer. Også meget færre stævner. Trods alt dette er klubben
økonomisk set og medlemstal-mæssigt kommet rigtig fint igennem året.
I slutningen af året har det faktisk vist sig at vi kommer ud med et
uventet overskud. Dette skyldes dels de færre udgifter og dels bevillinger
fra Corona-hjælpe-puljer, både fra DGI og lønkompensation til Krzysztof,
samt trofaste medlemmer, tak for det! Den rimelige økonomi betyder at
der kan gives delvis refusion af kontingent til medlemmerne, oveni
planen om at klubben vil finansiere et eller flere sociale arrangementer,
når dette igen bliver muligt.
4. Kassererens beretning, herunder fremlæggelse og godkendelse af
foreningens regnskab for det forløbne regnskabsår.

Se særskilt fremsendte regnskab. Jasper forklarer nogle skæve tal i
kontingent-rubrikken, som skyldes betalingsproblemer der er blevet løst
ved flere del-betalinger.
Ekstra-ordinære indtægter har været corona-hjælpe-midler.
Lønnen til Krzysztof er lavere end budgetteret, grundet coronalønkompensation, hvilket også først er faldet endeligt på plads sidst på
året.
Regnskabet godkendes.
5. Budget for kommende år
a. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
Budgettet er baseret på tal/erfaringer både fra 2019 og 2020. Det er
ekstremt uforudsigeligt hvordan de økonomiske muligheder vil
være i denne tid, budgettet er derfor lavet rimelig konservativt og
med mulighed for justeringer, afhængigt af hvordan den reelle
situation udvikler sig.
Der er aftalt en betydelig løn-nedgang i 2021 med Krzysztof. Til
gengæld får Krzysztof tilbudt alle fægtearrangementer og får
også al indtægten fra disse. Hvis der viser sig mulighed for det i
økonomien, kan det også blive aktuelt at give Krzysztof en bonus.
Der er kommet nogle ekstraordinære indtægter i form af coronahjælpe-pulje-midler og betaling af et gammelt arrangement.
Kombineret med det uventede overskud i 2020, betyder det at vi
også budgetterer med nogle ekstra udgifter, sådan at overskuddet
kommer medlemmerne tilgode. Det drejer sig dels om 3 mdr.-s
kontingent-refusion (altså en måned mere end først udmeldt),
desuden indkøb af udstyr (som også skal bruges til gymnasieprojekt) og afholdelse af sociale arrangementer. Desværre kan der
også blive tale om betaling af en skattegæld via Jysk-FynskFægtning, som er under afklaring.

b. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.
Kontingentet fastholdes uændret (dog med 3 måneders
refusion grundet corona-nedlukning)
c. Godkendelse af budget.
Godkendt
6. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring ifht. at der ikke længere
skal være krav om 2 suppleanter, men at der min. skal vælges 1.
Forslaget vedtages af generalforsamlingen.
7. Kåring af Årets JAF’ere
Punktet udgår pga. den begrænsede aktivitet i klubben og
vanskelige forhold for afstemning
8. Valg
1. Bestyrelsesmedlemmer (2 år)
På valg 2021:
Kasserer – Ioana Azamfirei –> Ole Kristensen vælges som ny kasserer for
2-årig periode.
Menigt bestyrelsesmedlem –> Lotte K. Jakobsen genvælges for 2-årig
periode.
Menigt bestyrelsesmedlem –> Morten Valbjørn genvælges for 2-årig
periode.
Ikke på valg / På valg 2022:
Formand – Jasper Carlsen
Menigt bestyrelsesmedlem – Ole Kristensen

Idet Ole blev valgt som kasserer, bliver hans vanlige plads i
bestyrelsen ledig. Her vælges Ioana som bestyrelsesmedlem for
resten af Oles periode (=1 år).
2. Suppleanter til bestyrelsen (1 år)
På valg:
1. Suppleant – Rasmus Evers, genvælges
2. Suppleant – Holger Kristensen -> Inge Hermanns vælges istedet
3. Revision (1 år)
Revisor – Martin Brandt Rasmussen - genvælges
Revisor Suppleant – Jesper Jensen - genvælges
9. Eventuelt – ingen punkter

