Referat fra ordinær generalforsamling 2019
Sted: tirsdag den 19.3.2019 kl. 19:30 i Klubhuset
Referent: Carsten Zornig
Dagsorden for den ordinære generalforsamling er som følger:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.
Jørgen Gotsch bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog på bestyrelsens vegne Ole Ruback til
generalforsamlingens dirigent. Generalforsamlingen godkendte dette.
Ole takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed
var lovlig og beslutningsdygtig.
Ole spurgte, om der var nogle der ville melde sig til stemmetællere. Søren Jensen og Ivar Laursen tilbød at
påtage sig rollen som stemmetællere, hvilket blev godkendt af generalforsamlingen.

2. Kontrol af fuldmagter.
Ole spurgte herefter, om der var modtaget nogen fuldmagter til generalforsamlingen. Jørgen svarede, at
dette ikke var tilfældet.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.
Formandens fremlagde sin beretning for 2018/2019, som også havde været tilgængelig på BAKs
hjemmeside inden generalforsamlingen:
Mange beretninger opsummerer alle årets begivenheder, men min beretning vil primært fremhæve
nogle begivenheder og nogle observationer, som ikke er blevet beskrevet i den løbende information
på hjemmesiden og Facebook.
Det er min klare opfattelse at vi siden sidste års generalforsamling har haft en sportslig periode, hvor
mange af vores unge medlemmer har vist stor fremgang og givet klubben mange fine resultater ved
diverse stævner og mesterskaber. Vi har også haft en noget talent/elitegruppe, som desværre har fat
nogen afgang til Sparta, men på trods af dette har vist fremgang og for pigernes vedkommende har
formået at holde positionen i kvindernes elitedivision. Drengene har bibeholdt en fornem placering i
1. division for herrer og igen været i en kvalifikationsrunde til elitedivisionen.
Den positive sportslige udvikling i klubben beror på en fantastisk indsats hos klubbens trænere.
Nogle trænere bygger videre på deres erfaringer som trænere og andre dygtiggøre sig ved deltagelse
i Dansk Atletiks trænerkurser. Klubben har pt. Casper of Emil Jespersen på ungdomstrænerkursus 2 i
spring/sprint og Rebecca Nielsen og Rasmus Jensen er midt i deres kursusforløb i kast.
I efteråret 2018 var BAK forsat uden sportschef og kunne ikke realistisk fortsætte et samarbejde med
Team Ballerup med tilhørende forpligtigelser. Trænergruppen, gruppens atleter og bestyrelsen
ønskede fortsat dette samarbejde for 2019 og alle blev glade da Mandy Wirth meddelte, at hun

ønskede at indtræde i funktionen som sportschef. Mandy med støtte fra formanden gik straks i gang
med at udarbejde ansøgningen til Team Ballerup og klubben kunne modtage et beløb på 50.000 kr.
til arbejde med talent/elitegruppen for 2019.
Klubbens bestyrelse har i den nu afsluttede periode været fuldtallig bortset fra Jacob Loessle´s afgang
i oktober 2018. Det har været en bestyrelse som med faste medlemmer på 7 og 4 suppleanter har
fungeret meget tilfredsstillende. Fin opbakning, godt humør og gode ideer har skabt en solid drift
med god stemning i klubben. En vellykket årsfest arrangeret af bestyrelsen med dejligt musikalsk
indslag var et tydeligt bevis på ovennævnte.
En utrættelig Uffe Jensen, Torben(kok) og tilhørende trænerstab skabte igen en fantastisk
træningslejr i Italien og gav dermed mange af vores medlemmer.
Jørgen tilføjede, at bestyrelsen havde fokus på at udbrede det frivillige arbejde til andre end de faste
hjælpere, og håbede, at der ville være opbakning til dette.
Herudover fortalte Jørgen, at klubben indgået en aftale med en fysioterapeut med fokus på atletik, som
atleterne kunne benytte sig af.
Ole takkede for beretningen og spurgte, om der var spørgsmål til formanden.
Der blev spurgt, om klubben havde overvejet at samarbejde med andre klubber om en fysioterapeut.
Jørgen svarede, at det løbende blev overvejet, men at det ikke var aktuelt på nuværende tidspunkt.

4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.
Connie Holm fremlagde klubbens regnskab for 2018. Regnskabet viste et overskud på 1.468 kr.
Ole takkede for fremlæggelsen og spurgte, om der var spørgsmål til kasseren.
Der blev spurgt, hvad Kontingent til forbund dækkede over. Connie svarede, at de dækkede
medlemsafgifter til Dansk Atletik Forbund.

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
Jørgen præsenterede et forslag til ændringer af BAKs vedtægter. Formålet med ændringerne var at flytte
konstitueringen af bestyrelsen til førstkommende møde efter generalforsamlingen, så generalforsamlingen
ikke skulle vælge opgaver til de enkelte bestyrelsesmedlemmer. Dette vil betyde, at klubben kan udnytte
bestyrelsens kompetencer bedst muligt.
Herudover ville valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter ændres, så man kun vælges for ét år ad
gangen. Dette vil gøre bestyrelsesarbejdet mere overskueligt, og dermed forhåbentlig give flere mod på at
stille op til bestyrelsen.
Ole takkede for præsentationen af forslaget og spurgte, om der var spørgsmål til forslaget. Dette var ikke
tilfældet, og forslaget blev herefter bragt til afstemning og vedtaget.
Connie og Søren Jensen præsenterede herefter eft forslag fra en arbejdsgruppe nedsat på forrige
generalforsamling om, at ændre klubnavn, logo og klubtrøjer. Formålet med forslaget var at appellere
bredere til nye medlemmer ved at omdøbe Ballerup Atletik Klub til Ballerup Atletik og Motion. Hvis denne

del af forslaget blev vedtaget, skulle logoet i henhold til forslaget konsekvensrettes og i samme ombæring
fornys. Endelig kunne man så benytte lejligheden til at modernisere klubtrøjerne og skifte til grøn eller rød
grundfarve.
Ole takkede for præsentationen af forslaget og konstaterede, at forslaget ikke til fulde opfyldte ønsket på
forrige generalforsamling om, at det også skulle indeholde en beregning af de økonomiske konsekvenser
ved at vedtage forslaget.
Ulrich kunne som opfølgning her på oplyse, at det samlede forslag med den dyreste kvalitet af klubtrøjerne
ville koste omkring 35.000 kr.
Ole foreslog, at man drøftede og opdelte afstemningen om forslaget i de tre delelementer, med henblik på
at afdække generalforsamlingens ønsker.
Uffe Jensen fremlagde herefter et alternativt forslag til klubtrøjer, men fordi forslaget ikke var fremsendt
rettidigt forud for generalforsamlingen, kunne der ikke stemmes om dette forslag.
Forslaget om at ændre klubbens navn medførte en række bemærkninger, herunder hvad forkortelsen af
klubbens navn skulle være, fx BAM eller Ballerup AM. Mange var glade for den nuværende forkortelse,
fordi BAK var udbredt som kendenavn for klubben i omverdenen. Det blev foreslået, at man alternativt til
en egentlig navneændring kunne fastholde det nuværende navn formelt og i stedet tilpasse hjemmesiden,
så det blev tydeligt, at klubben også har en motionsafdeling. Dette var velkendt praksis i andre klubber.
Ole takkede for de mange bemærkninger og bragte herefter forslaget til afstemning. Denne del af forslaget
blev ikke vedtaget.
Forslaget om nye klubtrøjer medførte ligeledes mange bemærkninger, herunder hvorfor der var behov for
en ny farve. Søren svarede, at den nuværende trøje var sart, specielt for crossløberne, som ofte løb ad
mudrede ruter. Randi Carstensen sagde, at crossløberne allerede havde skiftet til røde trøjer, og kunne
fortsætte med dette selvom den formelle klubfarve var en anden.
Forslaget om ny klubtrøje var præsenteret i skitseform i en grøn og rød udgave, med forskellige motiver,
som illustrerede atletikkens forskellige discipliner. Der var generelt enighed om at det var flotte forslag,
men ikke om behovet for at skifte fra den velkendte hvide farve.
Ole takkede for de mange bemærkninger og bragte herefter forslaget til afstemning. Denne del af forslaget
blev ligeledes ikke vedtaget.
Forslaget om at ændre klubbens logo affødte ligeledes mange bemærkninger. Der var blevet præsenteret
et nyt logo i form af en atletikbane, som omkransede klubbens navn, som der generelt blev taget godt
imod. Hensynet til klubbens økonomi alene på grund af overgangen til et nyt logo medførte dog mange
bekymrede bemærkninger.
Ole takkede for bemærkningerne og bragte forslaget til afstemning. Heller ikke denne del af forslaget blev
vedtaget.
Ole konkluderede, at forslaget ikke var vedtaget men foreslog, at der på grund af den gode dialog var basis
for at arbejde videre med forslaget. Det blev derfor besluttet, at en arbejdsgruppe under bestyrelsen
arbejder videre med forslaget, herunder også den forslag som Uffe præsenterede. En arbejdsgruppe
arbejder videre, og hvis det bliver relevant, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med
henblik på alene at drøfte klubtrøjer, navn og logo.

6. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.
Connie fremlagde budgettet for 2019. Der var budgetteret med et underskud på 77.000 kr., hvilket
omfattede udgifter til nye klubtrøjer på 30.000 til nye klubtrøjer. Herudover forventes en indbetaling fra
Team Ballerup, som af tekniske årsager ikke kunne indarbejdes. Det forventede underskud inkl. klubtrøjer
var dermed på 58.000 kr.
Ole takkede for fremlæggelsen og spurgte, om der var kommentarer. Dette var ikke tilfældet, og budgettet
blev herefter bragt til afstemning og vedtaget.

7. Valg af bestyrelse:
Ole sagde, at valget til bestyrelsen blev foretaget i henhold til de nye vedtægter, jf. punkt 5.
Valg af formand: Jørgen Gotsch blev genvalgt som formand for BAK.
Valg af næstformand: Helle Jensen var ikke på valg
Valg af kasserer: Connie Holm var ikke på valg
Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer: Ulrich Engmark, Dorthe Jespersen, Emil Jespersen og Carsten Zornig
blev valgt.
Valg af op til 4 bestyrelsessuppleanter: Jan Foltmar, Mette Jensen, Mette Grubert og Katja Müllertz blev
valgt. Katja dog med det forbehold, at hun allerede nu vidste, at hun måtte trække sig fra bestyrelsen efter
et halvt år.
Valg af revisorer: Ivar Laursen og Mona Jensen blev valgt.
Valg af revisorsuppleant: Søren Jensen blev valgt.
Ole ønskede den nyvalgte bestyrelsesmedlemmer, revisorer og suppleanter tillykke medvalget.
8. Eventuelt.
Mette Grubert foreslog, at de nedsættes et udvalg til at arbejde med at engagere frivillige medhjælpere.
Der var enighed om, at bestyrelsen arbejder videre med dette.
Jørgen præsenterede Mandy Wirth som var klubbens nye sportschef. Mandy fortalte, at hun som
sportschef både ville arbejde for elite og bredde i forhold til den sportslige linje i klubben. Herudover lå det
hende på sinde, at der også var et godt kammeratskab blandt atleterne.
Mandy præsenterede herefter to nye atleter i elitegruppen: Nanna Grubert og Caroline Wammen.
Generalforsamlingen ønskede Nanna og Caroline tillykke med oprykningen.
Ole erklærede herefter generalforsamlingen for lukket.
Jørgen takkede Ole for at lede generalforsamlingen og de mange fremmødte for god for god ro og orden.

