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alle bakker op. MG & BK vil gerne være synlige, kontoret er åbent om formiddagen og Kim er her 

eftermiddag og aften. Facebook, hjemmeside og snart også Instagram. Trods det kan det være svært at få 

informationer ud. Tak til bestyrelsen, der har arbejdet hårdt. Flere bestyrelsesmedlemmer er meget 

velkomne. 

 

3.2 Seniorformandens beretning - Preben Birk: 

Vi har i det forløbne år haft 2 seniorhold. Nedrykningen skyldes til dels den lave gennemsnitsalder og lidt 

dårlig fysik. Skiftede træner i sommer og det tyder på at blive et godt forår resultatmæssigt. Samarbejdet 

med divisionsholdet fungerer fint. Seniortræneren bliver hørt i forhold til brug af spillere. De to seriehold 

træner sammen. Udfordringen er, at vi ikke har særlig mange spillere. En del har valgt en anden klub eller 

er stoppet. Men håbet er intakt, da vi har et super godt U16 hold. Oldboys kører som det skal. Vi ser frem til 

endnu et spændende år. 

  

3.3 Ungdomsformandens beretning - Per Løvstad: 

Det har været et godt år. Afholdt stævner. U12 stævne og Øens Hold cup. Tak til stævneansvarlig Henrik 

Nyborg, der gør et meget stort arbejde. Vi afholder løbende C1 kurser, det har vi stor succes med. Der 

kommer også et C2 i foråret. Der deltager også trænere udefra, så vi gør en forskel. Pige og damer står 

rigtig stærkt. Vi ansatte i november måned Søren Jakobsen som pigekoordinator, hvilket er en styrkelse af 

afdelingen. Samarbejdet med OB; morgentræning med 50 drenge og talentcenter vest med spillere fra hele 

Vestfyn bliver trænet af OB trænere og vores egne trænere. Vi har uddelt Spillertøj og det bliver brugt 

flittigt af alle hold. Tak til trænere, holdledere og frivillige. Vi ser frem til et styrket 2019, hvor både bredden 

og talentet vil blive tilgodeset.  

 

Beretningerne blev godkendt. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab ved Jørgen Christensen: 

Regnskabet for 2018 blev godkendt af generalforsamlingen med et overskud på kr. 99.340  

*se note sidst i referatet, der er tilføjet efter generalforsamlingen, da regnskabet ikke er korrekt refereret. 

Budgettet for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen med et underskud på kr. 8.500 

 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

 

 

5. Fastlæggelse af kontingent: 

Satserne fastholdes, da det ser fornuftigt ud med indtjeningen i det kommende år. 

 

Bent Frandsen: Er der familier, der ikke har råd til at betale kontingent?  Vi søger om fritidspas til ca. 30 

børn om året. Både trænere og kontaktpersoner er OBS på det. Kan bestyrelsen gøre et større arbejde for at 

fange flere, der har brug for hjælp. 

 

 

6. Indkomne forslag: 

Ingen 

http://www.mg-bk.dk/





