Referat fra NBK-Amager´s Generalforsamling d. 27. marts 2017
Til stede var i alt 13 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 cafeteriaet, om der foreligger en opsigelsesdato på nuværende tidspunkt?
Spørgsmålet blev stillet i forbindelse med det som Poul Bruun nævnte i bestyrelsesberetningen angående cafeteriaet,
og Tårnby Kommunes ønske om ensretning af forpagtningskontrakter ifm. kommunens sportsanlæg.
Svaret på spørgsmålet er nej. Der foreligger ikke nogen opsigelsesdato.
b) Seniorspilleudvalg
Thomas Olofsen fremlagde seniorspilleudvalgets beretning.
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.
c)

Ungdomsudvalg
Tove Petersen fremlagde ungdomsudvalgets beretning
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.
Et medlem spurgte til hvor mange ungdomsspillere der er i NBK Amager.
Svaret er, at der er 62 ungdomsspillere. Tallet er faldet meget de sidste 2 år.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Inga Rosenberg fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Forslag fra bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår en ændring af kontingentstrukturen for senior A og B.
Ændringen går på, at senior trænerne kan tilbyde udvalgte B-spillere at træne med om torsdagen, således at man som Bspiller kan træne 2 gange om ugen. Det koster 1.000 kr. for en sæson. Hvis en udvalgt B-spiller ønsker at træne om
torsdagen, kommer man til at betale det samme i kontingent som en A-spiller.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Har NBK Amagers bestyrelse nogen ide om, om badminton kredsen har planer om at ”flytte” spillere klubberne imellem?
Det kunne være, hvis en klub har mange senior spillere, så kunne kredsen bede spillere om at vælge en anden klub hvor de
mangler senior spillere.
Svar:
Bestyrelsen har ikke kendskab til sådanne planer og tror ikke at det er noget som kredsen vil gå ind i.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Det ønskes, at trænerne inkluderer B-spillerne mere i spillerunderne til træning. Spillerne ønsker at blive mixet bedre i
runderne.
Svar:
Dette vil Thomas Olofsen gå videre med til trænerne.

Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
På seneste senior spillermøde blev det meddelt, at trænerne snart ville opdele truppen, og melde ud til spillerne, om man
er A eller B-spiller og hvilket hold man kan forvente at skulle spille på. Denne udmelding savnes af flere spillere.
Svar:
Thomas Olofsen følger op på dette.
Flemming Dupont appellerede også til at spillerne snart får en udmelding.
Der blev stemt om forslaget fra bestyrelsen og alle fremmødte stemte for. Forslaget er dermed vedtaget.
5.

Forslag fra medlemmer.
Ingen

6.

Budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
Inga Rosenberg fremlagde budgettet. Budgettet blev vedtaget.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Bestyrelsen består af Poul Bruun, Torben Dill, Inga Rosenberg, Tove Petersen, Thomas Olofsen og Mia Hansen.
Poul og Tove har givet udtryk for, at de ønsker at træde ud af bestyrelsen. Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre
medlemmerne til at overveje, om en af posterne kunne være noget man gerne ville melde sig til, og dermed give
bestyrelsen et nyt pust.
Vi mangler fortsat 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: Thomas Olofsen, Michelle Christensen, Allan Dam, Daniel Sentow og Jimmy R. Andersen.
Michelle stopper da hun skifter klub, og Daniel er lidt usikker på om han fortsætter, da han muligvis skal ud og rejse.
b. Veteranspilleudvalg: Anette Richs-Jensen og Torben F. Thorsen.
Der kan godt bruges en ekstra hånd i dette udvalg, så vi hører gerne fra jer hvis I har lyst til at give en hånd med.
c. Ungdomsudvalg: Tove Petersen, Gitte Nielsen, Ayoe Jensen og Nikolaj Jørgensen.
Tove ønsker at stoppe som formand, men vil gerne være behjælpelig med turneringer. Nikolaj er stoppet.
Der kan derfor godt bruges nogle flere kræfter i dette udvalg.
d. Festudvalg: Ingen. Hvis nogle er interesseret i at tage fat i dette udvalg, er de meget velkomne til at kontakte
bestyrelsen.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Er der planer om at tilmelde et veteranhold mere til den kommende sæsons turnering?
Svar:
Torben Dill vil sende en mail ud til veteranspillerne, hvor de skal svare, om de er interesseret i at spille holdkampe.
Hvis der er interesserede nok til at kunne stille et hold, så skal holdet selv finde en holdleder. Det vil kræve en holdleder,
før klubben tilmelder et hold.
11. Eventuelt.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Er der ungdomsspillere på vej, som kan træne med på B-træningen?
Svar:
Lige nu er der ikke nogen spillere det er oplagt at tilbyde B-træning til. Springet er for stort både i alder og styrke.
Men det er noget der er stor fokus på i klubben, og ungdomsspilleudvalget og seniorspilleudvalget er løbende i dialog med
trænerne om det.

Kammeraten
Årets Kammerat gik i år meget velfortjent til Daniel Sentow.
Begrundelsen for at give Årets Kammerat til Daniel, kan læses på hjemmesiden.
Daniel var ikke til stede på Generalforsamlingen, så han får i stedet overrakt gaven af Thomas Olofsen ved først kommende
lejlighed til træning.
Revisorerne opfordrer til, at når der afleveres bilag til Inga, SKAL der foreligge et regnskab herfor.

Poul Bruun takkede Flemming Dupont for hjælpen med at være dirigent endnu engang.
Flemming Dupont takkede for god ro og orden.

Referent: Mia Hansen

