Referat fra ordinær generalforsamling 2020
Sted: tirsdag den 24.06.2020 kl. 19:30 i Fridrætten
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 Søren Jensen som
generalforsamlingens dirigent. Generalforsamlingen godkendte dette.
Søren takkede for valget og konstaterede herefter, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og dermed
var lovlig og beslutningsdygtig. På grund af COVID-19 var generalforsamlingen dog flyttet til juni.
Søren 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.
Søren konstaterede, at alle fremmødte var stemmeberettigede, og der var ingen, som havde medbragt
fuldmagter. Der var 9 deltagere til generalforsamlingen, heraf 4 fra bestyrelsen.
3. Bestyrelsen aflægger beretning.
Jørgen fremlagde bestyrelsen beretning for det forgangne år. Beretningen er tilgængelig på BAKs hjemmeside på: https://ballerupak.klub-modul.dk/cms/ShowContentPage.aspx?ContentPageID=19
Søren takkede for beretningen, og spurgte, om der var uddybende spørgsmål. Det var ikke tilfældet, og beretningen blev dermed vedtaget.
4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.
Connie fremlagde klubbens regnskab for 2019. Connie fremhævede, at kontingenterne var nedadgående på
grund af faldende medlemstal. Træningslejren i 2020 var blevet aflyst, men indgik i regnskabet med en udgift på 32.498 kr. til depositum, der dog var blevet overført til næste år, så der ikke skal betales depositum i
2021. Omvendt var der indtægter fra sponsorater, kræmmerfestival samt efterbetaling fra Team Ballerup.
Herudover var der en række faste driftsomkostninger i klubben til bl.a. trænerlønninger, stævner, administration mv., som samlet betød, at klubben havde overskud på regnskabet for 2019 på 20.222 kr.
5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.
Der var ikke indkommet nogen forslag fra klubbens medlemmer.
6. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

På grund af COVID-19 var der usikkerhed om klubbens budget for 2020, men på grund af kontingenter, så
budgettet fornuftigt ud trods dette. Der var søgt om kompensation for manglende indtægter på grund af
aflyse arrangementer, der dog ikke var modtaget tilbagemelding på.
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2020 fortsatte uændret.
Ulrich spurgte, om der var planer om at rekvirere nye medlemmer. Connie svarede, at der var igangværende aktiviteter, som dog var sat midlertidigt i bero. Ivar tilføjede, at han løbende modtog henvendelse fra
interesserede motionister, men at folk desværre kun mødte op til træningen i begrænset omfang.
Budget og kontingent blev herefter vedtaget.
7. Valg:
a. Formand (ulige år, pt. Jørgen Gotsch).
b. Næstformand (lige år). (pt. Helle Jensen – på valg). Er villig til genvalg som bestyrelsesmedlem, men
ønskede ikke at fortsætte som næstformand. Jørgen forslog i stedet, at Dorthe Jespersen blev valgt
til næstformand, hvilket blev vedtaget.
c. Kasserer (lige år). (pt. Connie Holm – på valg). Er villig til genvalg. Connie blev valgt til kasserer.
d. Valg af op til 4 bestyrelsesmedlemmer: Dorthe Jespersen, Emil Jespersen og Carsten Zornig er villig
til genvalg. Ulrich ønsker ikke genvalg. Helle Jensen blev valgt i stedet for Dorthe Jensen sammen
med Emil Jespersen og Carsten Zornig. Der blev ikke valgt en erstatning for Ulrich Engmark.
e. Valg af op til 4 bestyrelsessuppleanter: Jan Foltmar, Mette Jensen, Mette Grubert og Jesper Roug er
villige til genvalg. Alle fire blev genvalgt.
f. To revisorer “uvildige, ikke udvalgsmedlemmer. Ivar Laursen og Mona Nielsen blev begge genvalgt.
g. En revisorsuppleant. Søren Jensen blev genvalgt
8. Eventuelt.
Connie fortalte, at et event om skadeforebyggelse var blevet aflyst på grund af COVID-19. Arrangementet
er i stedet flyttet til begyndelsen af november.
Jørgen takkede Ulrich for hans lange og store indsats i bestyrelsen og var glad for, at Ulrich fortsat vil deltage aktiv i klubbens arbejde.
Søren erklærede herefter generalforsamlingen for lukket.
Jørgen takkede Søren for at lede generalforsamlingen og de fremmødte for god for god ro og orden.
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