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Referat
generalforsamling den 31. januar 2008

Pkt. 1

Valg af dirigent.
Bent Hemmingsen valg til dirigent.
Konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Pkt. 2

Formandens beretning.
Omtalte i sin beretning, at der ikke på seniorsiden havde været de store
resultater i det forløbne år. Et mesterskab var det dog blevet til, nemlig
klubmesterpokalen ved Johnny og Ulla.
Påskestævnet i 2007 havde igen været en stor succes med 670 starter, og der blev
rettet en stor tak til alle, som havde bidraget med sponsorer, præmier, og som
havde været medhjælpere under stævnet.
Klubben fik sidste år en tilgang af seniorer og ikke mindst ungdomspillere efter
at BK Melfar blev opløst.
Nævnte i sin beretning også, at klubben i år fylder 30 år, og at dette jo var en god
anledning til festudvalget til at arrangere noget for medlemmerne
Der blev rettet en tak til den øvrige bestyrelse for arbejdet i det sidste år.
Da dette var formandens sidste beretning, ønskede hun den nye bestyrelse held
og lykke i fremtiden.
Formandens beretning godkendt.

Pkt. 3

Ungdomslederens beretning.
Ungdomslederen berettede om de mange flotte resultater, som ungdommen
havde præsteret med mange mesterskaber, medaljer og udtagelse til landshold.
Omtalte også i sin beretning den store tilgang af ungdomsspillere til klubben.
Der blev rettet en stor tak til alle, som i det daglige er behjælpelige med
ungdommen både på træningsaftenerne, og når ungdom skal ud og spille kampe
og stævner.
Ungdomslederens beretning godkendt.

Pkt. 4

Regnskab.
Anni kom med uddybende forklaring til regnskabet, specielt i forhold til det
udviste underskud. bl.a. mangler der et tilskud fra ungdomsfonden som først
kommer her i januar. Desuden har klubben givet et tilskud til nye klubtrøjer.
Der har ligeledes været en del reparationsudgifter på bussen.
Kommenterede kort budget for 2008, som lige nøjagtig løber rundt.
Efter få spørgsmål og svar blev regnskabet for 2007 og budget for 2008
godkendt.

Pkt. 5

Indkomne forslag.
Forslag fra bestyrelsen om en kontingentforhøjelse hos ungdommen fra 90 kr. til
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100 kr. Begrundelsen er, at nuværende kontingent ikke kan dække baneleje og
licens.
Forslaget vedtaget.
Pkt. 6

Valg af bestyrelse:
a: Valg af formand: Benny Vognsen.
b: Valg af ungdomsleder: Mikael Pedersen
c: Valg af 1 bestyrelsesmedlem: Jan Elvang
d: Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen: Ole Rasmussen 1. suppl. og Tommy
Jensen 2. suppl.
e: Valg af revisor – Jean Sørensen
f: Valg af revisorsuppleant: Bent Hemmingsen
g: Valg af spilleudvalg: Benny Vognsen og Jean Sørensen
h: Valg af suppleant til spilleudvalg: Ingelise Larsen

Pkt. 7

Eventuelt, herunder bl.a.
- festudvalg.
Charlotte Pedersen, Marlene Sørensen og Ulla Larsen
- valg af delegerede til FBwU’s repræsentantskabsmøde i marts 2008.
Benny Vognsen, Charlotte Pedersen og Søren Arup
Jean ønsker, at en anden overtager chancelotteriet, fortsætter med det til
påskestævnet, samt at regnskabet lægges ind under klubben.
Anni opfordrede alle til at forsøge at komme med sponsorer og annoncører
til påskestævnet.
Jean ønsker mere struktur på træningsaftenen både med at blande spillerne
og anden form for træning.
Mikael foreslog en form for et spil om onsdagen, som alle skal deltage i, og som
kan mixes med både damer og herrer. Tilbud om også at træne seniorerne.
Mikael opfordrer også til at ungdomsspillerne, som rykker op som seniorer,
bliver indlemmet i seniorrækken for også at fastholde dem i klubben.
Forslag om at ungdommen og seniorerne kunne spille træningskampe mod
hinanden f.eks. på træningsaftenen.
Bent forespurgte om u-licenserede spillere kan deltage i vores påskestævne. Dette
er ikke muligt i år, men det undersøges om muligheden til næste år.
Ingelise afsluttede generalforsamlingen med et tak for denne gang og held og
lykke til den nye bestyrelse.

Ingelise Larsen

Bent Hemmingsen
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