
 

 

Referat fra Generalforsamling den 26-3-2013. 
 
Tilstede: 18 medlemmer hvoraf de 7 var fra bestyrelsen og 1 kasserer. 
 
1.0 Valg af dirigent. 
Esther blev valgt for der var ingen andre der stillede op. 
 
1.1 Valg af referent. 
Esther blev valgt. 
 
2.0 Formandens beretning. 
Mads fortalte om damehold i eliten. Vi er en klub med 14 senior hold. Vi har vundet 1 div. De skal spille 
på onsdag i Odense mod Århus.  
Jannik og Esther stopper og det er et kæmpe tab for klubben, forhåbentligt er der nogle andre der vil yde 
en indsats og  komme ind i bestyrelsen. 
Klubbens spille registrering ( afkrydsning ) er blevet lidt bedre. Men det er ikke godt nok. 
 
2.1 Beretninger fra udvalg. 
Ungdom:  
Der er 63 medlemmer fordelt på begynder - øvet - elite. Der er 15 medlemmer der ønsker at indmelde sig 
så vi har lavet et indslusningshold om fredagen. 
Svend Asmussen afpudser den øverste elite ungdom. De vil kunne gøre sig gældende i medalje rækkerne 
til DM takket være Asmussen. 
Kommunikation og information vil vi forbedre for det er ikke godt nok, så det bliver bedre. 
Til ØM fik vi 4 guld medaljer fordelt: drenge - Casper Mikkelsen. Yngre dr. Andreas Hjortskov. Dr.+jun.-
double ( Casper M + Malthe Lund ). 
Tobias + Carl + Valdemar + Magnus vandt guld i puslinge hold. 
Drengediv. og Juniordiv. fik en 4 plads. 
Vi er en eliteklub men vi må ikke glemme begyndere og øvede. 
Senior: 
Der var nogle af de fremmødte der ønskede træner til senior. Da vi prøvede det tidligere på året var det 
ikke en succes. Men bestyrelsen må arbejde videre med det. Der blev også givet udtryk for at der ikke var 
noget socialt for senior. Men vi har gentagne gange forsøgt at lave en fest, men der har aldrig været 
tilmeldinger nok. Der bliver altid holdt julefest og klubmesterskab hvert år 
.  
3.0 Fremlægning og godkendelse af regnskab. 
Jannik takkede for formandens ord. 
Der er et overskud på 10-12000,00 kr. Der bliver arbejdet med at vi får betalings service. 
 
4.0 Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår at kontingent til ungdom stiger til 1200 kr. 
inklusiv licens. 
Enstemmigt vedtaget. 
 
4.1 Indkomne forslag. Revidering af klublove - se bilag. 
§3 Ind- og udmeldelser: Udmeldelser skal ske senest 1 september ændres til 15 august. 
§4 Kontingent: Kontingent erlægges forud pr. 1 oktober ændres til 1 september. 
§10 Økonomi: Bestyrelsen ønsker en tilføjelse “ Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med 
den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller 
bestyrelse nogen personlig hæftelse”. 



 

 

Enstemmigt vedtaget. 
 
5.0 Valg af formand for 2 år ( lige år ) 
� Mads Schiellerup ( ikke på valg ) 
 
5.1 Valg af næstformand for 2 år ( ulige år ) 
� Esther Zivadinovic ( modtager ikke genvalg ) 
Ole Dorff Jørgensen blev valgt. 
Esther takkede alle for at have holdt hende ud i alle årene. 
 
5.2 Valg af kasserer for 2 år ( ulige år ) 
� Jannik Petersen ( modtager ikke genvalg ) 
Bjarne Coster blev valgt. 
 
5.3 Valg af bestyrelsesmedlemmer for 1 år 
� Bjarne Coster ( modtager genvalg, men stiller op som kasserer ) 
� Dennis Jensen ( modtager genvalg ) 
� Ole Dorff Jørgensen ( modtager genvalg, men stiller op som næstformand ) 
� John Kjær ( modtager genvalg ) 
� Jørn Malmtorp ( modtager ikke genvalg ) 
Bjarne Coster, Dennis Jensen, John Kjær blev genvalgt.  
Martin M. Madsen og Michael Christensen blev begge valgt med 17 stemmer. En undlod at stemme. 
 
5.4 Valg af 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år. 
Der var ingen der meldte sig. 
 
5.5 Valg af revisor for et år 
Jannik Petersen blev valgt. 
 
5.6 Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år. 
Claus Biehl blev valgt. 
 
6.0 Evt. Kåring af Årets spiller og årets fund for ungdom. 
Årets spiller er Ljubisa. Han fik 2 fl. vin som tak for hjælpen med hjemmesiden. 
Årets fund for ungdom kårer vi ved ungdoms klubmesterskaberne. 
Jørn Malmtorp fik 2 fl. vin som tak for bestyrelsesarbejdet. 
Jannik fik en kurv som tak for tiden som kasserer. 
Esther fik en kurv som tak for de 27 år i bestyrelsen. Esther havde hængt “ historiske minder fra de 27 år 
op på væggen i klubben så alle kunne se hvad der var sket i de 27 år. 
Esther indstillede Bjarne Coster som æresmedlem. Bjarne har i mange år arbejdet med ungdom, træning 
og bestyrelsesarbejde. Han fik 2 fl. vin og blev æresmedlem. 
Det er alle klubbens medlemmers  og bestyrelsens opgave at sørge for at reagere hvis der er nogen der 
sparker til bander eller opfører sig dårligt. 
Det er både senior og topspillere der skal irettesættes. 
  
Generalforsamlingen afsluttede med Brønshøj Hurra !!! (3x hurra + færdig) 
 

Referent 
Esther Zivadinovic  



 

 

 
 


