
   

IF Bytoften 
Ordinær Generalforsamling 

 
 
 

Gladsaxe, den 8. feb 2020 
 
 
 
Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling for IF Bytoften lørdag den 7. marts 2020 
Generalforsamling afholdes i kantinen på Gladsaxe skole Gladsaxe Møllevej 127 2860 
Søborg kl. 10.00 med morgenmad fra Kl. 9.30. 
 
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Protokol 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Behandling af forslag fra Bestyrelsen 

Bestyrelsen foreslår at bestyrelsen nedsættes til 7 medlemmer og 2 suppleanter i stedet for 
4. Dette skyldes at vi for år tilbage havde mange opgaver som krævede ekstra hænder og 
vi er nu et sted hvor der er mere ro på og hverdagen går lidt nemmere.  

6. Indkomne forslag 
7. Valg af bestyrelse 

På valg er; Kasserer Dorte Davidsen, Bestyrelsesmedlemmer: Anders Stecher Hansen 
 (ønsker ikke genvalg). Ny skal vælges for et år. Kim Olsen (ønsker ikke genvalg) ny skal 
vælges for et år, Jan Dreyer (villig til genvalg), Karina Bidstrup (ønsker ikke genvalg).  

8. Valg af suppleanter for et år.  
På valg er: Jonas Christensen (ønsker ikke genvalg), Louise Bruener (ønsker ikke 
genvalg), Camilla Berg (villig til genvalg), Morten Christiansen (villig til genvalg).   

9. Valg af revisor 
10. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår at vi hæver kontingentet som flg.  
Ungdom fra kr. 675,00 halvårligt til kr. 750 halvårligt. 
Senior fra kr. 825,00 halvårligt til Kr. 875,00 halvårligt. 
Dette ønsker vi da vi kan se på vores regnskaber at vores turneringsdrift er steget 
voldsomt, set i lyset af at fodbold tidligere var en sommersport så er det nu en helårssport 
både med sommer og vinterturnering, ligeledes er der mange flere hold der deltager i 
stævner hen over vinteren. Vores træner udgifter steget en del da vi i klubben har ønsket at 
havde flere trænere på de enkelte årgange således at vi kan øge kvaliteten af vores 
træning.  

11. Eventuelt 
  
På vegne af bestyrelsen  
Thomas Dreyer  
Formand for IF Bytoften  
 


