Generalforsamling Frejas Fodboldvenner afholdt den 29.november 2021 kl. 16.00 i Freja klubhus.

Følgende dagsorden blev gennemgået:

1 Valg af dirigent.
Bent Just blev foreslået og valgt til dirigent.

2. Formandens beretning (for 2020 og 2021).
Beretning vedl. som bilag til dette referat.
Der var enkelte kommentarer til indholdet af beretningen bl.a. kommentarer til foreningens hjemmeside
(der blev spurgt til handling på dette, hvortil Lars Knudsen gennemgik nogle muligheder for en
ændring/forbedring af hjemmesiden)
Kommentar vedr. beslutning om at æresspiller m.v. for 2020 udgik p.g.a. ”Corona”, hvilket blev sendt til
afstemning med det resultat, at beslutningen om af lade kåring for 2020 udgå, blev godkendt. (se også
punkt 7)
Kommentar til uddeling af Frejas Fodboldvenners uddeling af VIP billetter til Randers FC`s hjemmekampe –
der var, for enkelte, et ønske om offentliggørelse af hvem der modtager disse billetter – dette blev
diskuteret men besluttet at der stadig ikke vil blive offentliggjort hvem der modtager billetterne.
Tillige en kommentar om at det er svært at finde online indmeldelsesblanket etc.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab for 2020 og 2021.
Peter Andersen gennemgik regnskaberne for 2020 samt 2021. Der var et enkelt spørgsmål til
tilgodehavende på tkr. 12 hos Randers FC der ikke var anført i resultatopgørelsen og derfor burde have
været medtaget som en balancepost.
Regnskab godkendt.

4. Kontingent fastsættelse iht. paragraf 4.
Kontingent fastholdes på nuværende niveau.

5. Indkomne forslag.
Bestyrelsen havde fremsat forslag til vedtægtsændringer. Ændringerne er alene af redaktionel karakter
med ændring i flere paragraffer fra ”Freja`s Fodboldvenner” til ”Frejas Fodboldvenner”
Redaktionel ændring af vedtægterne blev vedtaget.

6. Valg ifølge paragrafferne 7 og 9.
På valg til bestyrelsen, f.s.v angår 2020, var Peter Andersen og Bjarne Christiansen, der begge blev genvalgt.
På valg som revisor og revisorsuppleant var Bent Just og Jens Bramming, der begge blev genvalgt.
På valg til bestyrelsen, f.s.v. angår 2021, var Selma Olesen, Jan Andersen og Thomas Dahl. De to
førstnævnte modtager genvalg. Thomas Dahl modtager ikke genvalg. Selma Olesen og Jan Andersen blev
genvalgt. Samtidig blev Mark Rosenquist foreslået og valgt til bestyrelsen.

7. Valg af ”Årets æresspiller”.
Jævnfør kommentar under punkt 2, bestyrelsens beretning, blev der drøftet om der skulle vælges en
æresspiller for 2020. Der var forslag om ”et stille valg” for 2020. Forslaget blev sendt til afstemning og blev
ikke vedtaget.
Bestyrelsen havde indstillet 3 kandidater til årets æresspiller:
Vito Hammershøj‐Mistrati – Gennemgået en stor udvikling og scorer samtidig en del mål (14 stemmer)
Lasse Berg Johansen – Afløser for Andrè Rømer, hvilket han har gjort fantastisk godt. (7 stemmer)
Bjørn Kopplin – Leverer altid god solid indsats og samtidig blevet viceanfører. (5 stemmer)
Trænerstaben indstillede udover ovennævnte tillige
Simon Piesinger – Havde gode statistikker – Gode pasninger – Målscorer.( 1 stemme)

Efter afstemning blev Vito Hammershøj Mistrati valgt til årets æresspiller

8. Valg af ”Årets fund”
Peter Elstrup havde 2 navne i spil til Årets Fund. Begge kandidater blev begrundet på generalforsamlingen.
Disse var:
Tobias Klysner samt Oliver Bundgaard Kristensen
Efter afstemning blev Oliver Bundgaard Kristensen valgt med 24 stemmer, Tobias Klysner fik 2 stemmer, 1
stemme var blank.

9. Eventuelt.
Lars Knudsen ”kvitterede” med tak for godt samarbejde mellem Randers Freja og Frejas Fodboldvenner.
Peter Elstrup spurgte til hvem der kunne have ”forstand” på hjemmesider til brug ved en ”modernisering”
af nuværende hjemmeside og nævnte i den forbindelse af Claus Stenum var ”skarp” i at opsætte/lave
dynamisk hjemmeside. Tillige var der opfordring til at anvende Facebook og lign. som platform.

9. Eventuelt fortsat.
Peter Andersen tilbød at han godt ville tilbyde at opdatere nuværende hjemmeside men at han skulle
”oplæres” i det og samtidig have adgang til administrationen af hjemmesiden. Det blev aftalt at Peter
Andersen skulle mødes med Lars Knudsen for at få igangsat dette.
Herefter takkede formanden, dirigent, bestyrelse samt de fremmødte for deltagelsen
Generalforsamling afsluttet kl. 17.15

