DGL 2000 Generalforsamling d.4 feb 2017
Dirigent: Peter Kjeldsen
Valg af referant: Peter Kjeldsen
Velkommen v/Peter.
Nedslag i spørgeskemaundersøgelsen 2016.
‐ Foreningen forsøger i samarbejde med trænere og spillere at løfte træningsfremmødet.
Træningsfremmødet er ekstremt vigtigt og styrker fællesskab og klubånd.
‐ Trænernes faglige niveau: klubben investerer i 2017 på træneruddannelser.
‐ Kvindeafdelingen ytrer manglende fokus i 2016. Bliver et indsatspunkt i 2017.
‐ FB / Nyheder. Flere i 2017
‐ Inddragelse af spillere i klubbens arbejde. Ratet lavt i 2016, tegn på at medlemmer ønsker mere
indflydelse? Mere fokus på at involvere medlemmer i 2017.
Advisory boardet – bruges til sparring og samarbejde med bestyrelsen. Boardet er især med til at udfordre
bestyrelsen på betydningen af klubbens værdier.
Klubben har oplevet størst succes i tider hvor klubånden har været stærkest.
Fra lille til mellem stor klub. Nye udfordringer, kræver mere organisatorisk, sportsligt og socialt.
Regnskab:
Indtægter
‐ Samlet 395.202 kr.
o Herunder 121 spillerkontingenter
o 1600 omsatte vinflasker
o 76 DGL’s venner
o Og flere sponsorater, har skabt et stærkt indkomstgrundlag
Omkostninger:
‐ Samlet 373.729 kr.
o Herunder er 26.000 kr. sendt retur til medlemmer i form af nedsat kontingent grundet
møder og/eller skift af bank til Spar Kron.
Årets resultat:
‐ + 21.473 kr.
‐ Anses som yderst tilfredsstillende
Regnskabet blev godkendt!
Fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsen indstiller til, at kontingentet fastholdes på samme niveau som 2016.
Bl.a. samme struktur, at der opnås rabat såfremt der betales for et helt års kontingent.
Kontingentsatser blev godkendt.
Budget 2017:
Budget lyder på overskud på 310 kr.
Budget blev godkendt.

Valg til bestyrelsen
Kort gennemgang af Hovedbestyrelsen 2016
Ny post i bestyrelsen 2017 ‐> Kvindeafdelingschef. Dog ej fundet endnu. Posten har fokus udelukkende på
udvikling af kvindeafdelingen.
Valg til hovedbestyrelsen
Formand Peter Kjeldsen genopstiller ikke. Mathias Hvidberg stiller op og blev valgt ind.
Næstformand Lasse Mønster genopstiller og blev genvalgt.
Sportschef Henrik Mortensen genopstiller ikke. Mikael Bækgaard stiller op og blev valgt ind.
Økonomi/adm. Chef Mathias Hvidbeg genopstiller ikke. Thorkild Christensen stiller op og blev valgt ind.
Sponsorchef Morten Møller genopstiller ikke. Henrik Mortensen stiller op og blev valgt ind.
Kommunikationschef Morapedi Mohapeloa genopstiller ikke. Joan Kynde stiller op og blev valgt ind.
Materialechef Jimmy Nielsen genopstiller og blev genvalgt.
Kvindeafdelingschef ingen stiller op. Bestyrelsen søger at finde en til denne post i 2017.

Revisorer:
Kritisk revisorer Søren Krogstrup og Stefan Udbye genopstiller og blev genvalgt.

2017 bestyrelse og repræsentantskab:
Der skal findes nye ansvarlige til vores turneringer da Morten Borup efter flere år som turneringschef har
brug for en pause i 2017.
Peter Kjeldsen bliver tilknyttet som konsulent for bestyrelsen.
Flere poster i repræsentantskabet er allerede fyldt op, men bestyrelsen eftersøger flere.
Der opfordres til at medlemmerne også selv opsøger bestyrelsen mhp. at hjælpe i et repræsentantskab.
Sport 2017
”Strategi 2018” – blev kort vist og gennemgået.
Værdier
Arbejdet på et værdiprojekt – bla. På baggrund af input fra Advisory Board og medlemsundersøgelse.
Den nye DGL værdi pixi‐bog blev uddelt.

Værdikontraktet blev gennemgået – 2x2 m banner, som kommer til at hænge ved banen. Et banner for alle,
som kan stå inde for de værdier, som vi har i klubben.
Sport
Træner 2017:
Damer:
‐ Behnam og Mikkel fortsætter
3‐4 holdet:
‐ Thomas Sørensen, Aske, Martin Rey, Niclas Thusgaard,
‐ Søger: yderligere 2 personer
2 holdet:
‐ Ulrik Rasmussen & Thomas Christensen
‐ Søger: assistent/holdleder
1 holdet:
‐ David Nielsen & Michael Bækgaard
‐ Søger: Holdleder
Agger fortsætter som målmandstræner.
Ny fysioterapeut søges tilknyttet klubben.
Træningskultur: vi skal have løftet og styrket træningskulturen i klubben. Bl.a via intern træneruddannelse
og stærkere bånd mellem holdene
Fastholdelse & rekruttering: integration af nye medlemmer / fremme DGL ånden.
Kommunikation
‐ Udarbejdelse af kommunikationsplan
‐ Mere fokus på sociale medier
o Hvordan binder vi dem bedre sammen?
‐ Nyheder  skal komme oftere, og gerne ugentligt
o DGL news udgår
‐ Mere fokus på sociale arrangementer og indholdet af disse
Sponsor
‐ Hente indtægter for 159.000 kr. – 40.000 kr. mere end i 2016
‐ Færre arrangementer, hvor medlemmer skal arbejde
‐ Mere hjælp fra medllemer til at finde nye sponsorer
‐ 30.000 kr. fra nye sponsorer – hvem kender en der vil give første bidrag?
‐ 20.000 kr. fra klubhæftet – det er til salg nu
‐ Fortsætte med Spar Kron aftalen – kontingent refundering ved møde med Spar Kron
‐ Generelt  hente sponsorkroner så vi igen i 2018 kan investereri JER / SPILLERE
Vi skal bruge jeres hjælp til – kontakt Sponsorchfen, Henno – hvis lyst og interesse:
‐ 3‐4 nye sponsorer
‐ 3 Key account managers
o Som får ansvaret for en sponsor og samarbejdet for denne

‐

1 sponsorkoordinator

Materialer
Materialeansvarlig Tim Pilegaard fortsætter i 2017. Han poster ugentlig materialeansvarlige.
‐ Den enkelte er ansvarlig for at finde en afløser hvis forhinret
‐ Materialeansvarliges ansvar at koordinering nøgle
Ny shop fra uge 7 i samarbejde med Sport24. Større udvalg og forbedret levering.
Økonomi / adm.:
‐ Nye spillere sender:
o Navn, adr., mail, tidligere klub og dato for sidste spillede kamp
‐ Alle skal oprettes i Kluboffice og kampklar!

Tak for i dag.

Referent

