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Fremmødte
Anders Kringhøj, Lars Bruun, Michael Nielsen, Henrik Leth, Frank Olsen, Per Rhode,
Flemming Cronquist, Jens Elgum, Peter Holm, Morten Thygesen, Ulrik Vadgaard
Pedersen, Christian Hald, Henning Jensen, Jesper Ezme Sørensen, Anders Rune
Munch, Helena
Formanden erklærede mødet for åbent, og begyndte sin indledende beretning. Den
blev dog kort afbrudt, da der lige skulle vælges dirigent og en referent.

1. Valg af dirigent og referent
Henning påtog sig troligt opgaven som dirigent og Jesper tilbød at være referent,
begge med godkendelse fra de fremmødte. Henning starter med at strege punktet
INDKOMNE FORSLAG fra dagsordenen, da der ikke er modtaget nogen.

2. Beretning over det forløbne år
Formanden beretter, at klubben nu har 38 aktive medlemmer, og at vi grundet det
store antal stadig er forsigtige med at optage nye. Der har ikke været de store udslag i
løbet af året, og vores banetider er fortsat fra 20-22 om torsdagen. Vi beholder tiden
fremadrettet, indtil vi kan søge om nye banetider i januar 2019. Men vi forventer dog
at få de samme tider. Selvom de ligger lidt sent, må man jo stadig erkende at
medlemstallet er steget i år, så de senere tider har måske alligevel ikke haft nogen
negativ effekt.
Der indskydes fra mandagsholdet, at de stadig ofte har en bane fri – om vi skal gøre
noget mere for at få den brugt af medlemmerne, hvis der kunne være fare for at
miste den til hallen? Det noteres hastigt, at vi afbryder formandens beretning og
beder om at emnet bliver diskuteret under EVENTUELT.
Formanden fortæller videre om vores nye træner, Charlotte. Folk virker glade for
hende (selvom hun er lidt streng ved folk ind imellem), og hun virker også glad for at
træne os. Mandagsspillerne er også velkomne. Og træneren modtager gerne ønsker
om øvelser.
Det forgangne års arrangementer har kun været julefrokosten – den var god og
hyggelig, men måske lidt dyr? Og vi aflyste vores planlagte klubturnering, da der var

for få tilmeldinger. Det skyldtes også, at arrangøren ikke havde været så god til at få
meldt ud til klubben i tide.
Der takkes til bestyrelsen - Lars for sit regnskabsarbejde samt hans nye bold humidor
– boldene holder bedre, påstås det, det er hans fortjeneste. Tak til Jesper for at
opdatere hjemmesiden, Henning for at stille op som arrangør gang på gang, Jens for
holdsætning om torsdagen.
Beretningen afsluttes og der spørges om kommentarer.
Lars nævner, jfr notitsen om mandagsbanen, at vi normalt ikke sender for mange nye
medlemmer over til mandagsholdet pga. introduktionsforhold osv. Der diskuteres,
om man skulle annoncere på hjemmesiden, at der er en fri bane der godt må fyldes
op.
Henning nævner i forhold til klubturneringen, så skal der være flere tilmeldte for at
det kan fungere, 7 er ikke nok.

3. Regnskab for det forløbne år.
Kassereren starter med at takke alle medlemmer, fordi de er så hurtige til at indbetale
kontingent :) Det nævnes, at boldforbruget i dette år har været højere end "normalt",
og det trækker jo altså lidt ned i budgettet. Vi har brugt dobbelt så mange bolde som
tidligere, 108 rør på et år. Andre store udgifter er naturligvis
medlemsarrangementerne, og så er der en lille udgift til bestyrelsens traktement.
Revisoren Morten Thygesen nævner først, at ifht det forøgede boldforbrug, er det
godt at se, at bestyrelsen har taget det op hurtigt og diskuterer det. Han siger derefter
god for regnskabet.
Regnskabet godkendes.
Som kommentar nævner Henning, at budgettet til bolde er steget og faldet hvert
andet år igennem de sidste flere år, så måske er forbruget meget normalt, set i det
lange løb.

4. Budget for det kommende år
I forhold til budgettet, har bestyrelsen snakket om at holde kassebeholdningen på ca.
Kr. 20.000. Vi vil helst ikke komme under det niveau, hvis der stadig skal være plads
til medlemsarrangementer og gratis boldforbrug. Vi forsøger desuden at holde
medlemstallet på ca. 35 – vi kan ikke rigtigt håndtere mange flere.
På budgettet er der stadigvæk lagt op til frit boldforbrug. Og klubben forventer
umiddelbart ikke at få solgt flere trøjer (dog er der stadig en beholdning på ca. 15
trøjer - se på hjemmesiden!). Vi forventer heller ikke at deltage i DGI turneringer
(Københavner kredsen) i det kommende år, noget der også kunne koste lidt. I
budgettet er der også lagt op til flere timer med træner i 2018.
Så kommer der en runde kommentarer til diskussion:
Morten T: Vil gerne vide om det ser ud til at boldforbruget er stabiliseret? Dertil
svares der ja.
Jens: Egenkapitalen kan man måske godt være en smule bekymret over? 20.000 er
måske der hvor vi gerne vil ligge, men heller helst ikke under det.

Peter: Bestyrelsen må gerne tænke over, om udgifterne bliver endnu højere
fremadrettet. Med det højere forbrug over de sidste år, er beholdningen jo faldet
betragteligt. Et par år mere i samme linje, så eksisterer klubben jo ikke længere.
Klubben skal jo helst forblive i live. Vil bestyrelsen lægge en plan eller strategi der
sikrer klubbens overlevelse?
Michael: Kontingentet kunne jo stige med en 50'er pr. halvår. Dette er der flere der
støtter, bl.a. Peter, Henrik, Frank, Ulrik m.fl.
Henning påpeger, at strategien har været IKKE at hæve kontingentet, men måske
hæve brugerbetalingen til arrangementerne. Anders Kringhøj indskyder, at hvis
kontingentet stiger meget, ville det være rigtig skidt – det var bl.a. andet den lave pris,
der fik Anders til at vælge Nørrebro klubben. Her indskyder Ulrik, at klubben er
meget billig, og at det er væsentligt dyrere andre steder. Men kontingentet behøver jo
ikke at stige meget. Henning afslutter med, at vi i bestyrelsen vil snakke om at holde
øje og evt. forhøje næste år, eller forhøje arrangementsbetalingerne ifht
arrangementernes omfang.
Lars forsøger at afrunde budgetpunktet, og budgettet godkendes af forsamlingen.
Herefter bliver der simpelthen afholdt en afstemning for, om kontingentet skal
forhøjes med 50 kr. pr. halvår. Med 12 stemmer for, vedtages forslaget. Nyt
kontingent bliver hermed kr. 350 pr. halvår fra august 2018 og frem.

5. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag i år.

6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter
Kassereren Lars Bruun blev genvalgt for 2 år
Bestyrelsesmedlem Henrik Leth blev genvalgt for 1 år
Bestyrelsesmedlem Henning Jensen blev genvalgt for 1 år
Bestyrelsesmedlem Jesper Ezme Sørensen blev genvalgt for 1 år
Suppleanten Jens Elgum blev genvalgt for 1 år
Revisor Morten Thygesen blev genvalgt for 1 år
Stillingen som revisor suppleant har været vakant. I år stiller Peter Holm op, og
vælges ind.
Webmaster Jesper Ezme Sørensen genvælges for 1 år

7. Eventuelt
Under punktet diskuteres bl.a. om kontingentbetaling i fremtiden kunne foregå over
PBS? Lars svarer (med al mulig forståelse og ro i stemmen), at det ikke kommer til at
ske i hans tid som kasserer. Klubben holder sig indtil videre med de almindelige
bankoverførsler. Peter nævner, at der jo kommer flere nye og smarte løsninger
fremadrettet, så det måske kunne tages op igen i fremtiden.
Klubben bliver i generelle termer rost.
Mandagsholdet spørger, hvem man går til, hvis der mangler udstyr i hallerne – f.eks.
net eller standere. Det svares, at man bør henvende sig i receptionen i sådanne sager.
Jens lægger lidt almindeligt brok ud til forsamlingen – der er kommet nye ændringer i
parkeringsforholdene, og han mener at klubben bør informere om sådanne

ændringer til medlemmerne. Siden ændringer i de lokal-kommunale
parkeringsplaner ikke er noget, klubbens bestyrelse normalt bliver informeret om,
går diskussionen ikke videre.
Peter informerer om, at den nye persondatalov skal overholdes ifht de persondata,
bestyrelsen og klubben ligger inde med om medlemmerne. Bestyrelsen lover at holde
forholdende ved IT-systemerne i orden.
Ulrik spørger, om planlægningen for banen på mandagsholdet kan gøres bedre. Den
nuværende Online Doodle fungerer ikke helt optimalt. Morten Thygesen vil kigge på,
om den kan optimeres.
Webmasteren lover at annoncere på hjemmesiden, at der ofte er en mandagsbane fri
til medlemmerne.
Formanden spørger ind til DGI træningen - skal den fortsætte? Eller er vi ved at have
fået nok træning i denne omgang? Thygesen synes det er superfedt, og at vi bare skal
have mere. Jesper synes, at vi som klub bør have noget træning på programmet, men
at vi også godt kunne holde en pause. Lars foreslår, at vi måske kan nøjes med at
have træning i foråret, og så spille frit om efteråret. Det vil bestyrelsen overveje.
Nyt medlem Helena så gerne en klubturnering blive stablet på benene – den kunne jo
holdes med en efterfølgende klubfest. Hun tilbyder at stå for arrangementet, hvis det
er.
Michael foreslår, at det kunne holdes på en torsdag (klubdag), i stedet for en lørdag måske var det derfor at der var så stort frafald ved sidste arrangement. Jens vil gerne
være med til at sætte hold, der kunne give gode kampe. Bestyrelsen vil beslutte, om vi
skal gå videre med det – evt. slå det sammen med en sommerafslutning, det kunne
udgøre et godt klubritual. Der er fin opbakning på generalforsamlingen.
Thygesen tænker videre, og spørger om der også er interesse i at deltage i
turneringener i KBH kredsen? Peter oplyser om, at vi som klub har haft svært ved at
stille med nok deltagere – og så er der i øvrigt heller ikke mange turneringer tilbage,
vi kan tilmelde os. Morten vil se, om han kan skabe lidt opbakning.
På klubbens vegne takker Henning takker af, og generalforsamlingen ophæves.

