
Referat fra generalforsamling i Brøndby Bordtennis Klub 

Dato: 23 maj 2016 kl. 19.30. 

Sted: Brøndby´s klublokale. 

Per byder velkommen 

Valg af dirigent 

Ander Ravn blev foreslået som dirigent og han konstaterer at generalforsamlingen er lovlig. 

Henrik Møller Hansen foreslås som referent. Herefter går vi over til dagsordenen. 

Protokollen 

Anders: Vi bruger protokollen fra seneste generalforsamling. Der var ingen indvendinger. 

Formandens beretning 

Per:  

Alle skulle have modtaget min beretning. Der er et par tilføjelser:  

Tobias Alm spiller også på 1. holdet i serie 1.  

Via Michael Rydings ansøgning hos Tuborgfonden har vi fået 2 ny bordtennisborde. Tak for 

det. 

Vi har på sidste generalforsamling lovet at give mere information om økonomien i forhold til 

Vestegnen samarbejdet og det har vi forsøgt at gøre bedre. Man kan sige at vi generer ca. 

75000 kr. i indtægter – primært fra stævner. Det gør vi dog ikke alene, men i samarbejde 

med Greve. 

Vi får til gengæld: 

 Tilmeldingsgebyr Danmarksturning – 5 hold  

 13 timers træning pr. uge – ca. 40 uger  

 KvalTop12, Top12, DM og anden coaching til turneringer – 200 timer 

 Administration af turnerings kampe – 30 timer 

Endelig skal den nævnes at vi ikke længere betaler tilskud til Vestegnen.  

Morten: Er der Brøndbyspillere med til top12? Svar: Ja, der var mange med i år. 

Herefter blev beretning godkendt. 

 

 



Forelæggelse af det reviderede regnskab 

Per: 

Majbritt kunne ikke komme i dag, så jeg vil fremlægge regnskabet.  

Vi har fået tilgang af spillere og det betyder øgede udgifter til trænere. Det betyder så også 

øgede kontingentindtægter og øget tilskud fra kommunen. 

Vi har haft en stor udgift på en lejrtur men vi fik et tilskud fra Brøndby cheerleders – en gave 

– som vi fik for år tilbage. 

Vi har godt 10725 kr. til gode som overvejende er kontingenter. Vi har på det seneste 

modtaget en del penge. 

Vi ender på et overskud på 597,00 kr. 

Morten: Det er et stort beløb med de manglende kontingenter. Svar: Af de 10725 kr. har vi 

nu fået ca. 70% indbetalt. 

Morten: Jeg vil foreslå at tilskud fra kommunen flyttes ned til ungdommen for at give et 

mere retvisende billede.   

Herefter blev regnskabet godkendt. 

Indkomne forslag 

Valg 

Anders: Er der kommet forslag? 

Per: Jeg har ikke modtaget forslag. 

Anders: 

Vi skal vælge en formand da Per ikke genopstiller.  

Per: Jeg har truffet beslutningen, da jeg mener at der er brug for en mere synlig formand i 

klubben. Jeg vil fortsat hjælpe i bestyrelsen, men jeg vil ikke længere have dårlig 

samvittighed over at jeg ikke kan være til stede og have fingeren på pulsen vedrørende 

klubben. 

Morten: Jeg ser gerne Michael Ryding, da han er meget initiativrig.  

Michael: Jeg har meget travlt de næste par år, men vi har i bestyrelsen talt om en fordeling 

af opgaverne. 

Det blev foreslået at Per fortsætter som formand indtil September hvor der så afholdes 

ekstraordinær generalforsamling – dette for at give Michael tid til at overveje situationen, 



og ligeledes lade bestyrelsen få et overblik over de opgaver som skal løses og fordeles i 

forbindelse med et nyt formandskab. 

 

Valg af seniorformand:  

Anders: Vi har ikke haft en seniorformand i år. Er der nogen som melder sig?  Ingen blev 

valgt. Det bliver i stedet et punkt igen på vores ekstraordinær generalforsamling til 

September. 

Valg af ungdomsformand: Lasse Haahr Petersen stiller op. Lasse blev valgt. 

Valg af bestyrelsesmedlem: Henrik Møller Hansen stiller op. Henrik blev valgt. 

Valg af  suppleant: Kim Holm Petersen stiller op. Kim blev valgt. 

Valg af suppleant:  Marcus Gøgsig stiller op. Marcus blev valgt. 

Valg af revisor: Christian Krogh stiller op. Christian blev valgt. 

Valg af revisor: Anders Ravn stiller op. Anders blev valgt. 

Valg af revisor suppleant: Allan Wraa stiller op. Allan blev valgt. 

 

Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingent satser for sæsonen 2016/17. Dette blev vedtaget 

Se evt. satserne i vedhæftede dagsorden. Det blev vedtaget. 

Eventuelt 

Per: Vi har priser som vi gerne vil uddele i dag. 

Årets overraskelse i Senior afdelingen bliver Patrik som har vundet 46 ud af 51 kampe i serie 

3 i år. 

Årets spiller i seniorafdelingen bliver Peter Sterner som gik ubesejret igennem serie 1 med 

48 sejre. Fantastisk  flot. 

Årets klubmand har vi i år lavet om til ”året klubmænd” – vores ungdomstrænere:  Marcus, 

Mikkel, Lasse, Emil, Mike får titlen for deres store indsats og meget ros fra spillere og 

forældre. 

Per takkede Anders for rollen som dirigent. 

Herefter blev generalforsamlingen lukket.  



 

Således forstået 

Henrik Møller Hansen 


