
Referat fra Farre Idrætsforenings generalforsamling 1. februar 2017 
 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 

3. Regnskabet fremlægges af kassereren til godkendelse. 

4. Indkomne forslag 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

6. Valg af 1. og 2. suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

1. Valg af dirigent: Dorrit Ikkala blev valgt som dirigent. Dirigenten startede med at konstatere at 

generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Generalforsamling er varslet i følge gældende regler med opslag 

på www.farre-by.dk og www.facebook.com/groups/farreby 

 

2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: Formand Lars Pedersen 

fremlagde beretning for sæson 2016. Han kom omkring de forskellige foreninger som der fortsat er aktive i 

Farre Idrætsforening. Herunder kunne han konstatere stadig god opbakning til både Klubben, Oldboys 

fodbold, Gymnastik og Motionsboksning. 

Sommerfesten 2016, blev en stor succes på grund af den store opbakning fra byens borgere og opland. Flot 

omsætning i både tombola og teltet, og fuld ”hus” i teltet til festaften. Desuden virkede det til at de valgte 

aktiviteter faldt i fremmødtes smag. 

Farre Idrætsforening havde i 2016 også stillet sig til rådighed i forbindelse med TV2 på Tours besøg i Give. 

Dette måtte dog konstateres som lidt af en fiasko, da Klubben fra foreningen som skulle male på fliser blev 

placeret et så uhensigtsmæssigt sted at nærmest ingen kom og kiggede/prøvede det. 

Endelig sluttede beretningen af med stor tak til alle sponsorer i forbindelse med Sommerfesten for 2016, 

hvor Lars informerede om at man i år har valgt at droppe takkeannoncen i avisen – da denne annonce har 

en helt urimelig pris af kr. 4500. Dog har man ikke droppet at takke sponsoren – men det er gjort nyt tiltag 

som kommer rundt i løbet af de nærmeste uger. 

Efter beretningen kom spørgsmål til Farre Idrætsforenings fremtid. Formanden kunne berette at man 

ønsker at fastholde de foreninger som findes, men er også åben for alle indkommende ideer til evt. nye 

tiltag, blot man også vil støtte op og hjælpe til i foreningen. 

3. Regnskabet fremlægges af kassereren til godkendelse: Per Kokkendorff fremlagde regnskabet, som viste 

et overskud på kr. 7.395,98 

Sommerfest og kontingenter giver flot til forening, som så har haft mulighed for indkøb af blandt andet nyt 

løbebånd til motionsrummet. Forenings egenkapital er herefter kr. 202.921,14 

Regnskabet blev godkendt. 

http://www.farre-by.dk/
http://www.facebook.com/groups/farreby


 

4. Indkomne forslag: Der var indkommet et forslag – fra foreningens bestyrelse. Vedtægtsændringer. 

Se vedhæftede vedtægtsændringer. Alle ændringer i blev enstemmigt godkendt. 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: På valg i år var – John Hollbaum Paulin, samt Dennis Jensen. Begge 

modtog genvalg. 

6. Valg af 1. og 2. suppleant 

Udgået suppleant – Lisbeth Christensen, som erstattes af Kirsten Rauff. 

7. Valg af revisor: Karsten Jensen & Tommy Vemmelund fortsætter som revisor. 

8. Eventuelt: Der blev drøftet hvad foreningen skal bruge deres penge til. Der oplyses at bestyrelsen 

arbejder på evt. at anskaffe sin egen hoppeborg til brug ved sommerfesten. Ligeledes skal flere dele til 

festteltet udskiftes – og her skal også undersøges om man evt. skal anskaffe sig et nyt telt i stedet, da det 

gamle, både er ved at være slidt og bliver mere og mere besværligt at stille op. 

Referat: Martin Schrøder 

 

 


