INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Kære medlem.
Torsdag den 17.marts 2022 kl. 18.00 afholder FA 2000 ordinær generalforsamling i lokale 3 i
Frederiksberg Hallerne, Jens Jessens Vej 20.
Efter generalforsamlingen vil FA 2000 servere smørrebrød. Hvis du ønsker at spise med skal du
skrive en mail til gf@fa2000.dk senest torsdag den 10.marts 2022. Tilmelding er kun nødvendig,
hvis du ønsker at spise med.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent (Bestyrelsen indstiller: Advokat Othman El-Khadri - SKS Advokatfirma).
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formand Tommy Burmeister Madsen.
Planlagt pause med indlæg ved Projektleder i DBU København Henrik Selch om DBU Børneklub og
FA 2000s rolle.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, samt forelæggelse af budget ved
kasserer Martin Dahl Carstensen.
4. Valg jfr. § 13, bestyrelse og suppleant.
5. Valg jfr. § 13, 2 revisorer.
6. Forslag fra bestyrelsen jfr. § 12.
7. Forslag fra medlemmerne jfr. § 12.
8. Forslag til kontingenter m.v. jfr. § 2.
9. Eventuelt.
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Vedr. punkt 4: Valg jfr. § 13, bestyrelse og suppleant
Tommy Burmeister Madsen (Formand) – Genopstiller
Martin Dahl Carstensen (Kasserer) – Ej på valg
John Stevns Henriksen (Seniorformand) – Genopstiller
Lars Kragh (Ungdomsformand) – Genopstiller
Anders Reinholdt (Pigeformand) – Genopstiller
Nicolai Baldorf (menigt medlem) – Genopstiller
Carsten Petersen (suppleant) – Genopstiller
Vedr. punkt 6: Forslag fra bestyrelsen jfr. § 12
- Ændring af § 8 vedr. antallet af suppleanter.
Nuværende:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt 1 suppleant, som alle deltager i bestyrelsens møder.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en repræsentant fra henholdsvis
ungdomsafdelingen, senior/gubbeafdelingen og dame/pigeafdelingen, et menigt medlem samt en
suppleant. Suppleanten har ikke stemmeret, hvis beslutninger kommer til afstemning i
bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det,
dog mindst 4 årlige møder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og træffer beslutninger ved
simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme som 2 stemmer.
Der føres referat af forhandlingerne. Referatet skal i store træk give en oversigt over det, der er
forhandlet og besluttet på mødet. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne på
efterfølgende møde.
Forslag:
Bestyrelsen består af 6 medlemmer samt 2 suppleanter, som alle deltager i bestyrelsens møder.
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en repræsentant fra henholdsvis
ungdomsafdelingen, senior/gubbeafdelingen og dame/pigeafdelingen, et menigt medlem samt to
suppleanter. Suppleanterne har ikke stemmeret, hvis beslutninger kommer til afstemning i
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bestyrelsen. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det,
dog mindst 4 årlige møder.
Bestyrelsen fastsætter selv sin dagsorden.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede og træffer beslutninger ved
simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme som 2 stemmer.
Der føres referat af forhandlingerne. Referatet skal i store træk give en oversigt over det, der er
forhandlet og besluttet på mødet. Referatet godkendes af bestyrelsesmedlemmerne på
efterfølgende møde.

Vedr. punkt 7: Forslag fra medlemmerne jfr. § 12
- Intet modtaget
Vedr. punkt 8: Forslag til kontingenterne m.v. jfr. § 2.
- Se bilag 1A (Bestyrelsen)

Foreningens vedtægter fremgår i fuld længde på klubbens hjemmeside:
http://www.frederiksbergalliancen.dk/fa-2000/om-klubben/vedtaegter/
Bemærk at alle har taleret på generalforsamlingen, men det er kun medlemmer i
overensstemmelse med §7, der har stemmeret på generalforsamlingen:
§ 7.
Stemmeberettigede på generalforsamlinger er alle aktive og passive medlemmer, der på dagen er
fyldt 18 år, med undtagelse af medlemmer, der er i restance, og medlemmer, der ikke har været
medlem i 6 måneder. For medlemmer under 18 år, der har været medlem i minimum 24 måneder,
er én forældremyndighedsindehaver stemmeberettiget på medlemmets vegne. En
forældremyndighedsindehaver har alene én stemme uanset antal børn.

Med venlig hilsen Bestyrelsen i FA 2000
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Bilag 1A
•

U4-U19 drenge og piger = 1.500 kr. pr. halvår.

•

U10-U19 drenge førsteholdsgebyr = 1.000 kr. pr. halvår.

•

U11-U18 pige førsteholdsgebyr = 1.000 kr. pr. halvår.

Klubbens satser vedr. senior og passive medlemmer ændres ikke.

Side 4

