
DAI Region Hovedstaden – Fodbold

Ordinær generalforsamling 1. december 2014 på Genforeningspladsen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Valg af mødereferent
3. Valg af stemmeudvalg
4. Godkendelse af dagsorden
5. Godkendelse af forretningsorden
6. Beretning
7. Godkendelse af rammebudget 2015/2016, samt gebyrer og dommersalærer
8. Behandling af indkomne forslag
9. Valg i henhold til turneringsreglerne
10. Fremtidigt arbejde

17 fremmødte, 8 deltagere med stemmeret og 9 gæster.

Jan Ludvigsen (JL) bød velkommen til ordinær generalforsamling. JL beklagede det lidt sløje fremmøde, ren
faktisk er det kun dem med tillidsposter der er mødt.

En særlig velkomst til Kim fra FS Kbh.

Ad. 1 Valg af dirigent

Fodboldudvalget foreslog Kenn Andersen som dirigent. Kenn blev enstemmigt valgt.

Kenn takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

Ad. 2 Valg af mødereferent

Anette Schneider, Regionsbestyrelsen blev valgt som mødereferent.

Ad. 3 Valg af stemmeudvalg

Kim Ferrigno og Conny Schackinger blev valgt til stemmeudvalg.

Ad. 4 Godkendelse af dagsorden

Kenn gennemgik dagsordenen, som herefter blev godkendt.

Ad. 5 Godkendelse af forretningsorden

Forretningsordenen blev godkendt.



Ad. 6 Beretning

JL aflagde mundtlig beretning, og sagde at der er udsendt en fyldig skriftlig beretning. P.g.a. det ringe
fremmøde var der derfor ingen yderligere mundtlige tilføjelser.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

Ad. 7 Godkendelse af rammebudget 2015/2016, samt gebyrer og dommersalærer

JL fremlagde budget for årene 2015 og 2016. Budgettet har været fremlagt og er vedtaget i
regionsbestyrelsen.

Gebyrer og dommersalærer hænger sammen med forslag nr. 1. JL fremlagde forslaget, og sagde det var
mindre forhøjelser, og samtidig længe siden der har været stigninger.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 8 Behandling af indkomne forslag

Forslag 1. § 3.02 a) Forslaget blev behandlet under pkt. 7.

Forslag 2. § 5.10. Steen begrundede forslaget og sagde, at der ikke længere er oldboys indenfor 11-mands
fodbold. Ingen må spille på flere hold samme dag.

Der blev stillet ændringsforslag: 5.10 a) skal også slettes.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 3. FC Gaulois var ikke til stede, og forslaget blev derfor ikke begrundet.

Der blev talt imod forslaget fra flere sider, bl.a. ønskede Dommerklubben forslaget forkastet med
begrundelsen at det er øjebliksbilledet der tæller.

Forslaget blev enstemmigt forkastet.

Forslag 4. JL begrundede forslaget, og sagde at IT programmet kører placeringen efter den nævnte
rækkefølge.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 5. Steen begrundede forslaget.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 6. Steen begrundede forslaget, som giver 1 meter mere (7-mands fodbold) til målspark.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Ad. 9 Valg i henhold til turneringsreglerne

Formand: Jan Ludvigsen, blev genvalgt



2 udvalgsmedlemmer: Steen Rose og Knud Hansen blev genvalgt

Protestudvalg:

Kenn indledte med at sige, at Erik Møller ikke modtager genvalg.

Kim Ferrigno, David Lublin, Erik Christensen og Rene Jensen blev valgt.

David Lublin har juridisk baggrund, som reglerne foreskriver. Sekretær nedsættes af udvalget selv.

Ad. 10 Fremtidigt arbejde

JL takkede for deltagelsen i mødet. JL takkede for valget, og beklagede også fremmødet. Til lykke med
valgene, og tak for at I har stillet op.

JL sagde videre, at dette er det absolutte lavpunkt - nu skal der findes løsninger.

Kenn takkede herefter for god ro og orden og afsluttede mødet.

Mødets varighed 27 minutter.

1-12-2014 Anette Schneider


