MØDEREFERAT
MØDE:

Generalforsamling

DATO:

torsdag 23. marts 2017

TIDSPUNKT:

19:30

REFERENT:

Henrik Møller Hansen

DELTAGERE:

Per Madsen
Michael Ryding
Marcus Gøgsig
Henrik Møller Hansen
Anders Ravn
Michael Hansen

AFBUD:

Kim Holm Pedersen
Lasse Haahr Petersen

NÆSTE MØDE:

Bestyrelsesmøde

DATO:

tirsdag 6. juni 2017

TIDSPUNKT:

18:30

BILAG:

-

SIDE 1 AF 7

MØDEREFERAT

SIDE 2 AF 7

Dagsorden



Valg af dirigent og 2 stemmetællere



Protokol (referat fra sidste års generalforsamling)



Formandens beretning



Forelæggelse af det reviderede regnskab



Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.



Valg
o Formand: Per Madsen ønsker ikke at fortsætte (Anders Ravn, villig til
nyvalg for 1 år)
o Næstformand: Michael Ryding er på valg (villig til genvalg for 2 år)
o Kasserer: Majbritt Thomasen er på valg (villig til genvalg for 2 år)
o Seniorformand: Ingen pt., vi skal have valgt en seniorformand
o Ungdomsformand: Lasse Haahr Petersen er på valg (villig til genvalg)
o Bestyrelsesmedlem: Henrik Møller Hansen er på valg (villig til genvalg)
o Første bestyrelsessuppleant: Kim Holm Petersen er på valg (ny suppleant skal vælges)
o Anden bestyrelsessuppleant: Marcus Gøgsig er på valg
o Revisor: Christian Krogh er på valg (villig til genvalg)
o Revisor: Anders Ravn er på valg (ny revisor skal vælges)
o Revisorsuppleant: Allan Wraa er på valg



Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår følgende, uændrede, kontingentsatser for sæsonen
2017/18:
o Seniorelitekontingent (grundkontingent): 1400 kr.

MØDEREFERAT
o Seniorbreddekontingent: 950 kr.
o Ungdomselitekontingent (grundkontingent): 1400 kr.
o Ungdomsbreddekontingent: 950 kr.
o Ældrekontingent: 150 kr.
o Passivt kontingent: 150 kr.


Eventuelt



Næste møde
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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.

Protokol
Anders: Vi bruger protokollen fra seneste generalforsamling. Per gennemgik, på
opfordring, hovedpunkterne fra seneste referat.
Der var ikke kommentarer.

Formandens beretning
Per: Beretningen er sendt rundt til alle medlemmer der har stemmeret. Lidt kommentarer:
Christian Ryding spillede for vores 2 divisionshold.
Kamilla spillede for Hvidovre og var med til at spille dem op i Elitedivisionen.
En udfordring fremover bliver at komme med i den nye hal. Michael Ryding har
lavet et meget stort forarbejde, men der er endnu ingen afklaring.
Det er min sidste beretning og jeg håber at den nye formand bakkes op, så vi fortsat kan have en god klub.
Spørgsmål (Morten): Hvor mange spillere har vi og kan vi sige at vi vokser ud af
lokalet?
Per: Vi er ca. 65 spillere og vi er ofte mere en 20 spillere til ungdomstræningen.
Vi ønsker desuden at kunne åbne klubben mere op og udvikle klubben.
Spørgsmål (Morten): Har vi nogen information om andre klubbers faciliteter?
Ander: Det er meget forskelligt.
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Per: Det sker også at vi ikke kan arrangere større ting sammen – f.eks. ungdom/senior, ligesom vi ikke kan afvikle alle de kampe vi ønsker, pga. forskellige
regelsæt for afvikling af holdkampe.
Herefter blev deltaljer om indretning af evt. ny hal debatteret.
Per uddeler herefter årets priser:
Årets seniorspiller: Emil Behrndtz
Årets overraskelse: Serie 2 holdet (Lars, Karoline, Mike og Albert, Aline)
Årets klubdame: Er en pige. Det blev Janni Dahl Nielsen
Herefter blev beretning godkendt.

Forelæggelse af det reviderede regnskab
Per: Regnskabet er revideret og godkendt. Et par kommentarer:
Administrations post på 5269 kr., heraf er 3600 kr. til nye tælleapparater, så derfor er beløbet højt.
Salg af lodder har givet en indtægt på 4700 kr. Desuden har vi fået 5000 kr. af
gymnasiet som kompensation fra et ødelagt bord.
Vi har brugt en del penge på ungdommen – blandt andet på lejre og deltagelse i
diverse turneringer.
Overskud for året blev 12.063 kr.
Spørgsmål (Morten): Hvordan er regnskabet i forhold til budgettet?
Per: Der er ikke lagt et budget.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Indkomne forslag
Anders: Der er ikke kommet forslag.
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Valg
Anders:
Valg af formand:
Vi skal vælge en formand da Per ikke genopstiller. Vi har forsøgt at overtale ham,
men det er ikke lykkedes. Anders Ravn stiller gerne op til formand for ét år. Anders Ravn blev valgt.
Valg af næstformand: Michael Ryding er på valg
Valgt.
Valg af Kasserer: Majbritt Thomasen er på valg
Valgt.
Valg af seniorformand: Ingen pt.
Michael Hansen vil gerne hjælpe til og varetage seniorafdelingens interesser, men
vil ikke forpligte sig til bestyrelsesarbejde.
Valg af ungdomsformand: Lasse Haahr Petersen er på valg
Valgt
Valg af bestyrelsesmedlem: Henrik Møller Hansen er på valg
Valgt
Valg af bestyrelses suppleant: Kim Holm Petersen ønsker ikke genvalg
Åben
Valg af bestyrelses suppleant: Marcus Gøgsig er på valg
Valgt
Valg af revisor: Christian Krogh er på valg
Valgt
Valg af revisor: Anders Ravn er på valg og ønsker ikke genvalg da han nu er
formand
Morten Lærkedal blev valgt
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Fastsættelse af kontingent
Der henvises til satserne i vedhæftede dagsorden for 2017/18. De blev vedtaget.

Eventuelt
Morten: Hvorfor er der ikke angivet noget om stævneindtægter i regnskabet.
Anders: Det er fordi det laves i samarbejde med Vestegnen.
Morten: Jeg vil gerne takke Per for hans store indsats som formand.
Morten: Holder Per helt op med at hjælpe klubben?
Per: Nej, jeg vil gerne hjælpe, men stå mere i baggrunden.
Anders: Der gives afslutnings øl til seniorafdelingen i forbindelse med en træning. Jeg vil gerne have en dato for hvornår det ønskes.
Morten: Jeg vil opfordre til at vi for vedligeholdt eksempelvis køkkenet i klublokalet og udsugning i hallen. Det blev noteret.
Anders takkede Per for sin store indsats i bestyrelsen.
Herefter blev generalforsamlingen lukket.

Næste møde
Afholdes tirsdag den 6. juni 2017 kl. 18:30.

