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Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde
Mandag den 14. maj 2012

Til stede: Carsten Eliasson, Frank Petersen, Jacob Jørgensen, Brian Kjærgaard (suppleant) og Michael Soylu (referent)
Afbud: Johnny Christensen

1. Udvidelse af ungdomstrænernes økonomiske råderet.
Jacob og Michael redegjorde for ideerne og baggrunden for ønsket om at give trænerstaben med ungdomsformanden i spidsen, fuld råderet over ungdomsafdelingens økonomi. Nedenfor er der i punktform redegjort for den foreslåede struktur.










Ungdoms- og seniorafdelingen har internt i klubben hver deres økonomi med rådighed over indtægter og ansvar for at dække udgifter. I forhold til årsregnskabet fra 2011 (vedhæftet) vil det betyde at ungdomsafdelingen har fuld råderet over de samlede indtægter på 48.633 kr. og skal ud fra
dette beløb dække alle udgifter til ungdomsafdelingen der sidste år løb op i 38.325,53 kr. Det samme er gældende for seniorafdelingen, der har fuld råderet over de samlede indtægter og skal dække alle seniorudgifter. Skabes der indtægter, ved eksempelvis fondsmidler, sponsorater eller lignende tilfalder de den enkelte underafdeling.
Fællesudgifter og –indtægter deles forholdsmæssigt efter antallet af medemmer i underafdelingerne. Eksempel: I 2011 var der fællesudgifter for 4.297,40 kr. (indtægter: 7.723,52 fratrukket udgifterne på 3.426,12 kr.). Disse samlede fællesudgifter på 4.297,40 kr. deles forholdsmæssigt mellem
ungdoms- og seniorafdelingen, således at der betales efter antallet af medlemmer i hver af de to
underafdelinger. Har ungdomsafdelingen eksempelvis 57% af klubbens medlemmer betaler de 57%
af fællesudgifterne og seniorafdelingen de resterende 43%.
Har en underafdeling overskud ét år videreføres dette overskud til året efter, er der tale om et underskud dækkes dette af den samlede klubs pengebeholdning (i regnskabet for 2011 dækkes beløbet af beholdningen på 98.900,83 kr.). Året efter skal underafdelingen overfor bestyrelsen præsentere et troværdigt budget der som minimum genererer et overskud der er ligeså stort som det forrige års underskud (genereres der overskud udover tidligere sæsons underskud tilfalder det underafdelingen).
Indtægter der skabes i fællesskab, eksempelvis via et overskud ved afholdelse af KFUM mesterskaberne, sponsorater der tegnes for hele klubben eller lignende, deles ligeligt mellem ungdoms- og
seniorafdelingen.
Senest 1. august 2012 skal ungdomslederen fremsende en sæsonplan indeholdende budget for
ungdomsafdelingens aktiviteter til bestyrelsesformanden. Bestyrelsen har indsigelsespligt ift. dispositioner der er lovstridige eller imod klubbens vedtægter og kan i øvrigt vejlede ift. rettelser i sæsonplan og budget.
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Efter grundig og konstruktiv debat skred vi til afstemning hvor Frank, Jacob og Michael stemte for ovennævnte model, hvorimod Carsten ønskede at størrelsen på ungdomstrænernes vederlag bestemmes af
bestyrelsen. Brian ønskede at såvel ansættelse som aflønning af ungdomstrænerne fortsat skulle være et
bestyrelsesanlæggende.
Den ovenstående model er således vedtaget for en prøveperiode på 1 år (sæsonen 2012/2013) og tages af
bestyrelsen, op til evaluering ultimo maj 2013, hvor det skal besluttes hvorvidt ordningen fortsætter.
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