Referat fra NBK Amager´s Generalforsamling d. 9. april 2019
Til stede var i alt 14 medlemmer, heraf de 6 fra bestyrelsen.
Formanden Torben Dill bød velkommen til generalforsamlingen.

1.

Valg af dirigent.
Poul Bruun blev i år valgt som dirigent. Poul konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med
vedtægterne.

2.

Beretning fra:
a) Bestyrelse
Bestyrelsesformand Torben Dill fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt med applause og kan læses på hjemmesiden.
b) Seniorspilleudvalg
I Thomas Olofsen fremlagde seniorspilleudvalgets beretning.
Beretningen blev godkendt med applause og kan læses på hjemmesiden.
c)

Ungdomsudvalg
Tove Petersen og Laura Petersen fremlagde ungdomsudvalgets beretning.
Beretningen blev godkendt med applause og kan læses på hjemmesiden.
Tove rettede en særlig tak til Gitte, Ayoe, Per og de andre frivillige for deres hjælp i sæsonen. Gitte, Ayoe og Per har
hjulpet med at indkalde ungdomsspillere til holdkampe.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Inga Rosenberg fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Vores ene revisor Poul Jørgensen ville gerne give Inga stor ros for hendes gode og veludførte arbejde med regnskabet.
Poul synes, at regnskabet er let og gennemskueligt at gennemgå og tjekke.

4.

Forslag fra bestyrelsen.
a) Forslag til ændring af vedtægter jf. medsendte bilag. Forslaget til ændringerne blev vedtaget.
b) Bestyrelsen foreslog en kontigentreduktion ifm. ydertimer (21:40-22:35) på hverdage. Forslaget blev 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:
Tove Petersen fratræder formandsposten i ungdomsudvalget efter generalforsamlingen, hvorefter Laura skal overtage
posten i ungdomsudvalget og bestyrelsen.
Tove Petersen modtog i den forbindelse en buket blomster fra klubben på generalforsamlingen.

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, Henrik-Ole Hansen, Sofie Dill, Lars Rüsz Kaysen.
b. Veteranspilleudvalg: Anette Richs-Jensen, Poul Jørgensen og Torben F. Thorsen.
c. Ungdomsudvalg: Laura Petersen, Gitte Nielsen, Per Lindgreen, Mette Wandy og Lars Schmidt.
Laura Petersen overtager formands- og bestyrelsesposten fra Tove Petersen i ungdomsudvalget i den kommende
sæson.
d. Festudvalg: Ingen. Hvis nogle er interesseret i at tage fat i dette udvalg, er de meget velkomne til at kontakte
bestyrelsen.
11. Eventuelt.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Er det muligt at få afsat et større budget til ungdomstrænerne til trænerkurser m.m.?
Svar:
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for et større budget til trænerkurser.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Er det muligt at afsætte et større budget til frivilligt arbejde som ”tak” for deres arbejde, så det er mere attraktivt, at være
frivillig i klubben?
Svar:
Det frivillige arbejde bliver ikke belønnet, men bestyrelsen vil kigge på at afsætte et budget til flere ”goder” til de frivillige i
form af gavekort m.m.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Er der mulighed for at lave et hold til 25+ for de spillere, som ikke har niveau til på 1. og 2. holdet, men som gerne vil ind i
klubben og spille?
Svar:
Kommer der nok spillere til klubben, og det giver mening af lave et hold for disse spillere, så vil bestyrelsen overveje at
oprette et hold til disse og afsætte budget og ressourcer til sådan et hold.

Årets kammerat
Årets Kammerat gik i år meget velfortjent til Lars Rüsz Kaysen.
Begrundelsen for at give Årets Kammerat til Lars, kan læses på hjemmesiden.
Lars modtog i den forbindelse en buket blomster og et gavekort fra klubben på generalforsamlingen.

Torben Dill takkede Poul Bruun for hjælpen med at være dirigent.

Referent: Kasandra Grant

