Referat fra NBK-Amager´s Generalforsamling d. 6. april 2016
Til stede var i alt 9 medlemmer, heraf de 6 fra bestyrelsen.

Formanden Poul Bruun bød velkommen til Generalforsamlingen.
1.

Valg af dirigent.
Flemming Dupont blev igen i år valgt som dirigent. Flemming takkede for valget.

2.

Beretning fra:
a) Bestyrelse
Poul Bruun fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.
Et medlem spurgte til vores kontingentopkrævningssystem. Det blev nævnt, at tennisklubben har et
opkrævningssystem, hvor kontingentet trækkes automatisk fra medlemmerne. Det kræver, at medlemmerne har givet
deres kreditkort-oplysninger. Det kunne måske være en løsning på sigt for NBK-Amager´s medlemmer og klubbens
måde at opkræve kontingent. Dette vil bestyrelsen arbejde videre med.
Der blev spurgt til det resterende beløb fra den pulje på 50.000 kr. som NBK-Amager modtog fra Bodega Papillon v.
Allan Petersen for et par år siden. Et forslag kunne være, at bruge de resterende penge (ca. 28.000 kr.) på bolde og tøj
til klubbens medlemmer.
Svaret fra bestyrelsen var, at både ungdom og senior har købt den nye klubdragt i denne sæson, og at vi måske hellere
vil bruge dem på eksempelvis en fest for klubbens medlemmer ifm. NBK-Amager´s 40 års jubilæum i 2016.
Bestyrelsen lægger hovederne i blød i forhold til anvendelsen af pengene.
b) Seniorspilleudvalg
Camilla Zwergius fremlagde seniorspilleudvalgets beretning.
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.
c)

Ungdomsudvalg
Poul Bruun fremlagde ungdomsudvalgets beretning, da Tove Petersen var forhindret i at deltage på
Generalforsamlingen.
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Inga Rosenberg fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev igen i år sendt ud via KlubModul.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Forslag fra bestyrelsen.
Ingen

5.

Forslag fra medlemmer.
Ingen

6.

Budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
Der blev spurgt til, om bestyrelsen har overvejet at ændre i kontingentet. Svaret var, at det har bestyrelsen ikke og at
kontingentet er det samme som i den forgangne sæson.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Stig Christophersen og Bettina Nielsen har valgt at stoppe i bestyrelsen.
Bestyrelsen består nu af: Poul Bruun, Torben Dill, Inga Rosenberg, Tove Petersen, Thomas Olofsen og Mia Hansen.

Vi mangler derfor et bestyrelsesmedlem og en suppleant. Hvis der er nogen der godt kunne tænke sig at træde til på en af
de poster, hører bestyrelsen meget gerne fra jer.
8.

Valg af revisor:
Birgit Zwergius og Poul Jørgensen fortsætter som revisorer.

9.

Valg af revisorsuppleant:
Torben F. Thorsen fortsætter som revisorsuppleant.

10. Valg af:
a. Seniorspilleudvalg: Camilla Zwergius og Mie Christophersen er stoppet i udvalget.
Udvalget består nu af: Thomas Olofsen, Michelle Christensen, Allan Dam (tiltrådt), Daniel Sentow (tiltrådt) og Jimmy R.
Andersen (tiltrådt)
b. Veteranspilleudvalg: Stig Christophersen er stoppet i udvalget.
Udvalget består nu af: Vivian Harkjær og Torben F. Thorsen
c. Ungdomsudvalg: Bettina Nielsen er stoppet i udvalget.
Udvalget består nu af: Tove Petersen, Brian Enggaard, Gitte Nielsen, Rene Boll, Ayoe Jensen og Elisabeth Frederiksen
d. Festudvalg: Ingen. Hvis nogle er interesseret i at tage fat i dette udvalg, er de meget velkomne til at kontakte
bestyrelsen.
11. Eventuelt.
Forslag/kommentar fra et medlem. Det halter lidt med det sociale i ungdomsafdelingen. Det er svært for forældrene at
afsætte tid til sociale arrangementer i klubben/cafeteriaet efter træningerne. Kunne bestyrelsen overveje at hæve
kontingentet med et lille beløb mere om måneden, således at trænerne i stedet kunne arrangere noget socialt efter
træning. Det kunne eks. være fællesspisning i cafeteriaet 1 gang om måneden eller noget andet hyggeligt. Det er trænernes
vurdering, at ungdomsspillerne godt kunne trænge til at blive rystet lidt mere sammen, og vi kan forhåbentlig også på den
måde, holde på vores spillere i længere tid, så de har lyst til at fortsætte med at spille i NBK.
Svaret fra bestyrelsen er, at vi vil overveje hvilke muligheder der er for noget mere socialt på ungdomssiden. Vi tager det
seriøst og er enige i at flere sociale aktiviteter vil være en god ide. Vi kan måske finde midlerne til disse tiltag i det
nuværende budget.
Et medlem spurgte til, om det stadig er muligt at købe bolde i cafeteriaet. Svaret er ja. Der har i en kort periode ikke rigtigt
været bolde at købe derude, men i de sidste 2-3 uger har det været muligt og sådan vil det fortsætte.
Det kunne måske være en god ide, at lave et opslag på hjemmesiden, om muligheden for boldkøb i cafeteriaet.
Kammeraten
Årets Kammerat gik i år meget velfortjent til Thomas Olofsen.
Begrundelsen for at give Årets Kammerat til Thomas, kan læses på hjemmesiden.
Poul Bruun takkede Flemming Dupont for hjælpen med at være dirigent endnu engang.
Referent: Mia Hansen

