NBK-Amager (Nøragersminde Badminton Klub)
Referat fra ordinær Generalforsamling tirsdag d. 24. april 2012
Antal stemmeberettigede: 17
Formanden bød velkommen og gik derefter over til punkt 1 på dagsordenen.
1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Flemming Dupont, der blev valgt med akklamation.
Flemming takkede for valget og erklærede som første opgave generalforsamlingen for lovligt
varslet
Der var ingen indvendinger til ovenstående.
2. Beretning fra:
 Bestyrelsen: Formanden Poul Bruun aflagde beretning. ( vedhæftet som bilag 1)
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Beretningen blev godkendt.
 Spilleudvalg senior: Camilla Zwergius aflagde beretning. (Vedhæftet som bilag 2)
Der var ikke spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Beretningen blev godkendt.
 Ungdomsudvalg: Tove Petersen aflagde beretning. (Vedhæftet som bilag 3)
Tove redegjorde for spørgsmål vedrørende Amagermesterskabet, der i år afvikles i
NBK-Amager regi i perioden 7. – 11. maj.
Derudover var der ikke spørgsmål eller kommentarer til beretningen.
Beretningen blev godkendt.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
Inga Rosenberg redegjorde for væsentlige punkter i regnskab for 2011 og budget for 2012.
Regnskab og budget blev enstemmigt godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen
Ændring af kontingent for ungdomsspillere der overgår til Senior A træning.
Ungdomsspillere der i kalenderåret fylder 18 år, vil fra det efterfølgende kalenderårs
sæsonstart blive afkrævet et reduceret kontingent. Første rate betales fuldt. Anden rate
reduceres med op til 50 %. Det reducerede kontingent ophører ved sæsonstart i det kalenderår
spilleren fylder 21 år.
Spørgsmål: Er procentsatsen individuel, og hvor stor er satsen for nuværende ?
Torben D.: Procentsatsen gælder alle berettigede og er ikke endeligt fastlagt af bestyrelsen.
Spørgsmål fra Karin : Vil der være opfølgning på træningsfremmøde ?
Torben D.: Ja
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ændring til klubbens vedtægter § 11.
Såfremt kontingent ikke indbetales rettidigt, udsendes rykkerskrivelse, og medlemmet pålægges et
rykkergebyr. Rykkergebyret fastsættes af bestyrelsen.

Spørgsmål Flemming Dupont: Er rykkergebyrets størrelse fastlagt ?
Torben D.: Er ikke endeligt fastlagt. Det vil blive publiceret på klubbens hjemmeside.
Forslag fra Karin: Kontingent trækkes via PBS.
Tove: Muligheden foreligger i klubmodulet, men der har vist sig at være ulemper i denne
udgave.
Forslaget tages op til overvejelse i bestyrelsen.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ændring til klubbens vedtægter § 12.
Ethvert medlem, der ikke har betalt kontingent i forbindelse med rykker, vil være at betragte som
slettet efter 14 dages restance.
Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til kassereren.
Kommentar: Flemming Z. mente, at fristen var for stram, hvilket medførte en kort debat.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ændringsforslag til det af Flemming Zwergius indsendte forslag
Bestyrelsen foreslår et fast kontingent for deltagelse i veterantræningen. Kontingentet inkluderer
deltagelse i veterantræning samt mulighed for deltagelse på veteranhold. For den kommende sæson
foreslås et kontingent på kr. 250,-. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen.
Kommentar: Flemming Z. bad om ordet og meddelte, at han med henvisning til det af bestyrelsen
fremsatte ændringsforslag frafaldt sit eget forslag.
Torben D. redegjorde for baggrunden for ændringsforslaget, der delvis skyldes det af Flemming Z.
Fremsatte forslag, samt at der med jævne mellemrum er lidt støj omkring veterankontingentet.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
5. Forslag fra medlemmerne
Fra Flemming Zwergius:
Forslag til generalforsamlingen til ændring af kontingent for deltagelse i veterankampe og på
veterantræning.
Forslaget er frafaldet af Flemming Zwergius.

6. Budget herunder fastsættelse af kontingent og indskud
Behandlet og godkendt under pkt.3 i dagsordenen.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg var:
Formand: Poul Bruun modtager genvalg. - Poul blev genvalgt som formand.
Sekretær Finn Herbst modtager ikke genvalg.
Mia Hansen opstillede til posten som sekretær. Mia blev valgt.
Bestyrelsesmedlem: Bettina Nielsen modtager genvalg. Bettina blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Henrik Hansen modtager ikke genvalg.
Thomas Olofsen blev valgt til bestyrelsen.
Som suppleant for 1 år, blev Stig Christophersen valgt.
Alle blev valgt med akklamation.

8. Valg af revisor
På valg var:
Kim Toft modtager ikke genvalg.
Der blev ikke opstillet kandidat til posten, hvorfor stillingen er vakant.
Bestyrelsen forsøger at finde en kandidat til posten.

9. Valg af revisorsuppleant
Der blev ikke opstillet kandidater til posten, hvorfor stillingen forsat er vakant.

10. Valg af
Til spilleudvalg blev nedenstående valgt:






Seniorspilleudvalg: Camilla Z, Henrik Ole, Sofie, Thomas
Veteranspilleudvalg: Jannie, Flemming, Poul, Torben F. Thorsen.
Ungdomsudvalg: Tove, Helle, Bettina, Johnny, Brian Enggaard
Festudvalg: Ingen valgt i 2012

11. Eventuelt
Tom, forælder til Klara : Tom mente, der mangler forældrerepræsentation ved generalforsamlingen,
samt at forældre burde have stemmeret.
Bestyrelsen: For nuværende ikke mulig jvf. klubbens vedtægter.
Forslag fra Tom: Forældre får stemmeret på ungdomsspilleres vegne.
Bestyrelsen: Forslaget tages til overvejelse. Forslaget kræver vedtægtsændring.
Brian Enggaard forælder til Daniel : Brian takkede seniorerne for den gode behandling af
ungdomsspillerne ved de nyligt afholdte klubmesterskaber.
Tom takkede ungdomstrænerne for deres engagement.
Dirigent Flemming Dupont takkede for god ro og orden og gav ordet til formanden.
Poul Bruun takkede Flemming for indsatsen, og som sidste opgave under eventuelt løftede han sløret
for, hvem der var blevet kåret som:
Årets kammerat

Prisen som ”Årets kammerat” gik i år til:
Henrik Ole Hansen
Præmisser og begrundelsen: ( vedhæftet som bilag 4)
Formand Poul Bruun takkede forsamlingen for fremmødet og erklærede med ønsket om en god
sommer, generalforsamlingen for afsluttet.

Tårnby d. 25 april 2012

Dirigent
Flemming Dupont

Sekretær
Finn Herbst

