
Referat, generalforsamling B1960 
fredag d. 5/4 2019 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent. 

2. Beretning over det forløbne år. 
3. Regnskab for det forløbne år. 

4. Budget for det kommende år. 

a. Herunder fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår: 
Da klubben fra efteråret 2019 skal betale baneleje: 10 kr. 
pr. bane pr. time, fastsættes kontingent til 450 kr. halvårligt 
fra og med efterårssæsonen 2019 

5. Behandling af indkomne forslag. 
a. Bestyrelsen foreslår at Webmaster honoreres med halvt medlemskontingent 

6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter. 
a. Formand Anders Rune Munch for 2 år (modtager genvalg) 

b. Bestyrelsesmedlem Jesper Ezme for 1 år (modtager genvalg) 

c. Bestyrelsesmedlem Henrik Leth for 1 år (modtager genvalg) 

d. Bestyrelsesmedlem Henning Jensen for 1 år (modtager 
genvalg) 

e. Suppleant til bestyrelsen Jens Elgum for 1 år (modtager 
genvalg) 

f. Revisor Morten Thygesen for 1 år (modtager genvalg) 
g. Revisorsuppleant for 1 år Peter Holm (modtager genvalg) 

h. Webmaster Jesper Ezme for 1 år (modtager genvalg) 
7. Eventuelt. 

Fremmødte 
Helena, Louise, Jens Elgum, Henrik Leth, Michael Nielsen, Peter Holm, Frank Olsen, Per 

Rhode, Christian Hald, Anders Rune Munch, Henning Jensen, Jesper Ezme Sørensen, Lars 

Bruun, Morten Thygesen og Julie (forsinket) 

Formanden erklærede mødet for åbent, og bad om at få valgt en dirigent.  

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.  

2. Beretning over det forløbne år 
Formanden beretter, at klubben har fået afviklet forløbet med træneren Charlotte fra DGI. 

Desuden havde vi en rigtig god sommerafslutning qua klubturneringen arrangeret af Helena. 

Kan det gentages, spørges der, og der er generel tilslutning til idéen. Dog forsvandt 

stillingerne, hvilket vi gerne vil undgå næste gang, så de kan blive slået op på hjemmesiden. 

Der berettes også om vinterafslutningen med bowling i Valby – det er hyggeligt med 

bowling, men nogle synes det er lidt langt væk, andre at det ikke er så stærkt med socialt 
samvær, og til slut var der lidt omkring lydniveauet og maden. Der spørges ind til, om det 

kan holdes et andet sted i 2019, og Mikael foreslår, at arrangementet kan afholdes en fredag i 

stedet for torsdag - så er lukketiden ikke så presserende.  



Der lægges op til, at medlemmerne meget gerne må komme med forslag. 

Medlemstallet stiger, vi er 38-39 betalende, men ikke altid fremmødte - og det er jo derfor at 

det kan lade sig gøre :) Det er rigtig positivt med interessen for klubben. 

Boldforbruget er steget en smule igen, og det har været en generel trend de sidste par år. 

Mikael styrer det godt, men der opfordres til at fokusere på at bruge boldene mere fornuftigt 

(eller ramme boldene bedre!) 

Forslag af Mikael: når man tager nye bolde, må man meget gerne tage de gamle 

med tilbage til sortering. Jens nævner at der er et rør hvor vi kan samle de ikke-

så-slidte bolde og genbruge dem til opvarming. 

Der er ansøgt om nye spilletider hos Nørrebrohallen for de kommende to år. Vi ville gerne 

have de gamle tider fra 19-21 tilbage, men det er tvivlsomt om det lykkes pga. den nuværende 
politiske holdning om, at de unge skal have mere tid til sport i eftermiddagene og 

aftentimerne. Klubben afventer svar. 

Årsberetningen godkendes af medlemmerne. 

3. Regnskab for det forløbne år. 
Kassereren sender regnskabet rundt og fortæller, at bolde som altid er den helt store udgift, 

dernæst medlemsarrangementer og bestyrelsesmøder. Det er i sagens natur ret svært at 

holde en præcis boldtælling, men det ligger på ca. 2,3 bolde per spiller per gang (det lyder nu 

ret præcist). Men der opfordres altså stadig til at passe bedre på boldene og se om man kan 

få dem til at strække længere. 

Medlemsbetalingerne til eks. arrangementer kan variere i forhold til klubbens økonomi, det 

kunne bl.a. mærkes til julefrokosten 2018. Men det er sådan bestyrelsen har valgt at gøre det, 
så længe at vi gerne vil have råd til arrangementerne og gerne vil have gratis bolde. 

For yderligere indtægt kunne vi måske optage 2-3 medlemmer mere; det er stadig muligt, 

med det nuværende antal fremmødte per gang. 

Det meddeles at lageret af klubtrøjer nedskrives i budgettet til kr. 0,- ifølge beslutningen på 

sidste bestyrelsesmøde. Der er stadig trøjer i skabet, se hjemmesiden for antal og størrelser. 

Prisen er nu sat ned til kr. 50,- pr. stk. 

Derudover nævnes det, at klubbens aktiver er holdt på minimum kr. 20.000 som lovet på 

sidste generalforsamling. 

Regnskabet godkendes. 

4. Budget for det kommende år 
Klubben foreslår at forhøje kontingentet til kr. 450/halvårligt. Dette er pga. ny lov om 
baneleje (kr. 10 per bane per time) i Københavns kommune. Forslaget godkendes af 

medlemmerne.  
Mikael har hørt at lovforslaget måske ikke gennemføres, og der spekuleres i om man så kan 

sætte kontingentet ned igen næste år. 

 

Nyt kontingent bliver hermed kr. 450 pr. halvår fra august 2019 og frem. 



5. Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen foreslår, at webmaster honoreres med halvt kontingent. Forslaget vedtages og 

webmaster takker. 

6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter 
Der nævnes først og fremmest, at hvis man gerne vil være med til at hjælpe i bestyrelsen, 

siger man bare til. 

Herefter følger afstemningen. 

 

- Formanden Anders Rune Munch 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 udtræder af bestyrelsen. Helena vælges ind 
som nyt bestyrelsesmedlem i stedet. Velkommen! 
- Suppleanten Jens Elgum blev genvalgt for 1 år 
- Revisor Morten Thygesen blev genvalgt for 1 år 
- Peter Holm stiller alligevel ikke op til genvalg som revisorsuppleant. I stedet stiller nyt 

medlem Louise Linnet Christensen op, og vælges ind. Velkommen! 
- Webmaster Jesper Ezme Sørensen genvælges for 1 år 

Morten Thygesen udtaler et ønske om at stille op som bestyrelsesmedlem eller suppleant, og 

der diskuteres kort, om han må, da han også er revisor i foreningen. Jens mener at det er 

imod reglementet, Lars mener derimod, at det er op til bestyrelsen at beslutte om det er 

lovligt. Peter nævner at vi i det hele taget bør være glade for, at der er nogen der viser 

interesse, men er derudover enig med Jens. 
Problemstillingen afklares ikke, men Morten trækker dog sit forslag tilbage. 

7. Eventuelt 
Under punktet diskuteres bl.a.: 

Mandagstimer: 
Morten T. spørger, om man i bestyrelsen har tænkt på at undersøge om der er resttider fri 

om mandagen, så spilletiden dér kunne udvides til 2 timer? Mandagsholdet svarer, at der 

spilles bold lige efter deres tid, så det virker ikke umiddelbart muligt. 

Helena foreslår, at vi gør lidt mere reklame for mandagsholdet på hjemmesiden. Dette vil 

blive koordineret med Facebook opslag. 

Nyhedsbrev: 
Morten T. savner også et nyhedsbrev i klubben. Evt. månedligt. Formanden støtter op. 

Bestyrelsen må i fællesskab beslutte hvor ofte og hvem der skal skrive det. 

Åbne møder: 
Der spørges ind til, om bestyrelsen ville overveje mere åbne bestyrelsesmøder, hvor andre 

medlemmer kunne ytre deres mening. Bestyrelsen lover at tage emnet op på næste 

bestyrelsesmøde. 

Helena beder om, at folk I bestyrelsen gerne må fortælle hvad post de har, når mødet starter. 

Nøgler: 
Helena spørger om det er muligt at få lavet flere nøgler til klubbens skab, så medlemmerne 



undgår at skulle købe hallens dårlige bolde hvis der ikke er adgang. Kassereren Lars 

lover at lave nogle ekstra. 

Facebook: 
Helena vil også gerne have mere gang i klubbens Facebook side, måske endda lave en lukket 

gruppe og tilbyder at tage tjansen. Webmaster lover at sende hende login. 

 

Klubturnering vil Helena også gerne arrangere igen (medarrangører er velkomne), og 

spørger, om det skal være med ukendt makker eller fastsatte teams? Medlemmerne foreslår 

at man som sidste år kan stille med en makker hvis man har lyst, og ellers lade Helena 

sammensætte hold af de resterende. 

Vi skal også huske at have regerende mester på hjemmesiden. Webmaster lover at finde 
plads til det. 
Snakken om nyhedsbrev kommer op igen, evt. kvartalsvist. Bestyrelsen lover at tage 

det op på næste bestyrelsesmøde. 

Louise støtter idéen med en Facebook gruppe, det er en god idé, da man kan koordinere lidt 

bedre ifht. events, mandagstræning, skabsnøgler osv. 

Julie nævner, at klubbens officielle Facebook side kan fungere som et slags visitkort der 

peger på hjemmesiden, mens Helena derudover kan lave føromtalte  Facebook gruppe med 

mere up-to-date eller nu-og-her oplysninger på. 

Til slut lidt løse kommentarer 

Jens nævner at han er glad og stolt over klubben, og også sin tjans med holdsætning. Over at 

være en del af at få det til at fungere, selv med så meget gennemgang, og at folk er glade. Det 

er en dejlig heksekedel og det er spændende. 

Henrik tilstøtter sig Jens – det er en dejlig social klub og dejlige mennesker. 

Mikael nævner (i reference til tidligere snak om Morten T. som suppleant), at suppleanter 

ikke normalt er med til bestyrelsesmøder, men at de godt kan ønske at være med. De bliver 

så også ansvarlige for at huske at melde afbud hvis de ikke kan. 

Peter vil gerne huske os på at vi bør hylde Helena for det gode arbejde med turneringen, og 

dejligt at der er flere, der tilbyder deres hjælp. Hvis folk gerne vil være med, bør vi tage imod 

det, og desuden opfordre til det. 

Per nævner, at vi bare skal sende folk over på mandagsholdet, der er ofte plads på bane 2. 

Lars roser Jens for en smuk lille tale. 

Jesper og Henning er begge fraværende i øjeblikket, grundet henholdsvis nyt barn og 

knæoperation, men glæder sig begge til at komme tilbage; de savner klubben. 

Det var alt for eventuelt, og formanden takker af for en god generalforsamling, og trakterer 

med middag og øl på Lygtens Kro. 
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