Referat fra NBK‐Amager´s Generalforsamling d. 2. april 2014
Til stede var i alt 20 medlemmer. Heraf de 8 fra bestyrelsen.
Formanden Poul Bruun bød velkommen til Generalforsamlingen.

1.

Valg af dirigent.
Flemming Dupont blev valgt som dirigent.

2.

Beretning fra:
a) Bestyrelse
Poul Bruun fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.
NB: Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at huske at give os besked, hvis man ændrer sine kontaktoplysninger,
så som e‐mail, adresse, telefonnr. eller andre oplysninger som er relevant for klubben.
b) Seniorspilleudvalg
Camilla Zwergius fremlagde seniorspilleudvalgets beretning.
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.
c) Ungdomsudvalg
Tove Petersen fremlagde ungdomsudvalgets beretning.
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Inga Rosenberg fremlagde det reviderede regnskab.
Som det fremgår af regnskabet, har vi en nedgang i indtægter på kontingenter, hvilket primært skyldes en nedgang i
antallet af veteran medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.

4.

Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer (redaktionel karakter):
Oprindelig ordlyd i vedtægterne (§ 5):
Indmeldelse i klubben kan ske mundtligt eller skriftligt. Ethvert nyt medlem vil modtage en skriftlig bekræftelse på
indmeldelsen samt et eksemplar af klubbens love.
Forslag til ny ordlyd (§ 5):
Information om indmeldelse i klubben kan fås ved mundtligt eller skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Klubbens love kan
hentes på klubbens hjemmeside: www.nbk‐amager.dk
Oprindelig ordlyd i vedtægterne (§ 11):
Kontingent betales senest den 1. september på de tilsendte indbetalingskort, der samtidig gælder som medlemsbevis.
Såfremt kontingent ikke indbetales rettidigt, udsendes rykkerskrivelse, og medlemmet pålægges et rykkergebyr.
Rykkergebyret fastsættes af bestyrelsen.
Forslag til ny ordlyd (§ 11):
Senest den 1. september kontaktes klubbens medlemmer skriftligt med information om betaling af kontingent.
Informationen udsendes udelukkende som e‐mail. Såfremt kontingent ikke indbetales rettidigt, udsendes rykkerskrivelse,
og medlemmet pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyret fastsættes af bestyrelsen.
De nye ordlyde til § 5 og § 11 blev godkendt.

5.

Forslag fra medlemmer:
Intet indkommet.

6.

Budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
Der var varslet om forhøjelse af kontingent og medlemmerne har fået tilsendt en oversigt herfor.
Alle fremmødte stemte for kontingent forhøjelse.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Alle i bestyrelsen fortsætter, dvs. bestyrelsen består stadig af:
Poul Bruun, Torben Dill, Inga Rosenberg, Bettina Nielsen, Tove Petersen, Thomas Olofsen, Stig Christophersen og
Mia Hansen

8.

Valg af revisor:
Birgit Zwergius fortsætter som revisor.
Poul Jørgensen meldte sig på banen som revisor, hvilket vi er utroligt glade for.
Vi har nu 2 revisorer hvilket er det optimale antal.

9.

Valg af revisorsuppleant:
Torben F. Thorsen meldte sig på banen som revisorsuppleant, hvilket vi også er utroligt glade for.

10. Valg af:
a. Seniorspilleudvalg: Udvalget består af Camilla Zwergius, Henrik O. Hansen, Thomas Olofsen og Mie Christophersen
b. Veteranspilleudvalg: Udvalget består af Poul Bruun, Stig Christophersen, Torben F. Thorsen og Vivian Harkjær
c. Ungdomsudvalg: Udvalget består af Tove Petersen, Bettina Nielsen, Brian Enggaard, Gitte Nielsen, Rene Boll,
Ayoe Jensen og Elisabeth Frederiksen
d. Festudvalg: Ingen. Hvis nogle er interesseret i at tage fat i dette udvalg er de meget velkomne.
11. Eventuelt.
Tove Petersen fortalte at det går rigtig godt i ungdomsafdelingen. Der kommer løbende nye medlemmer til og NBK‐Amager
er stolte af, at have en ungdomsafdeling der er så velorganiseret og som tiltrækker de helt unge spillere.
Søndagstræningen for veteran går rigtig godt og der er mange spillere på træningen.
Inga Rosenberg opfordrer til, at man på de regninger man afleverer, noterer hvad de omhandler, således at det er
nemmere at placere dem i de rigtige poster i regnskabet.
Spørgsmål fra Torben F. Thorsen.
Torben spurgte om det kunne overvejes at tilmelde et +50 hold i stedet for veteran 3 holdet?
Torben er holdleder for 3. veteran og gennem hele sæsonen har der manglet spillere til dette hold, fordi holdet skal afgive
spillere når der er afbud på 1. og 2. veteran.
Poul Jørgensen argumenterede lidt imod dette, fordi det betyder, at der kommer færre spillere ud og spille holdkampe, da
50+ holdene er mindre end almindelige veteranhold.
Svar fra bestyrelsen (Poul Bruun).
Bestyrelsen er opmærksom på problemstillingen og vil vurdere på det, når holdene skal tilmeldes omkring d. 1. maj 2014.
Spørgsmål fra Poul Jørgensen.
Poul spurgte til NBK‐Amagers store egenkapital. Han spurgte om bestyrelsen har en holdning til hvor stor egenkapitalen
skal være?
Svar fra bestyrelsen (Poul Bruun).
Det tal vi kan læse i regnskabet på kr. 314.883,14 pr. 31.12.2013 er et øjebliksbillede. Begrundelsen er, at vi bortset fra det
kommunale tilskud først får penge i kassen, når den årlige kontingentopkrævning sker pr. 1. september det efterfølgende
år. Pengene skal således række ca. 8 måneder, hvor et øjebliksbillede f.eks. pr. 31.08. ville vise et meget lavere beløb.
Vi ønsker samtidig ikke at blanke os helt af, hvorfor der altid skal være et rimeligt beløb på 50‐100.000 kr. i kassen.
Det hænger bl.a. sammen med, at vi ikke ønsker at være afhængig af sponsorindtægter, men skal have en økonomi der kan
stå alene.
Spørgsmål fra Tommy Christophersen.
Tommy spurgte om det er muligt, at hallen er åben i juli måned så man kan træne der?
Svar fra bestyrelsen (Poul Bruun).
Det er desværre ikke muligt. Bestyrelsen har netop modtaget åbne og lukke dage/perioder for hallen fra Tårnby Kommune
og heraf fremgår det, at hallen er lukket i juli måned. Dette kan vi ikke ændre på.

Klubmesterskaber
Klubmesterskaberne for ungdom og senior bliver i år afviklet i uge 15. Alle finalerne spilles lørdag d. 12. april.
Der er klubfest lørdag aften d. 12. april for seniorer.
Vi håber at se så mange af medlemmerne som muligt til klubmesterskaberne og klubfesten, så vi sammen kan slutte denne
succesfulde sæson af på ægte NBK‐Amager manér.
Kammeraten
Årets Kammerat gik i år meget velfortjent til A‐træner Michael Kristensen. NBK‐Amager er meget glade for Michael både
som træner og spiller på 1. holdet. I kan læse den mere uddybende baggrund for valget af Michael på klubbens
hjemmeside, men nogle få stikord er engagement, energi, højt humør og positivitet.
Vi ønsker Michael tillykke med titlen 
Poul Bruun takkede for god ro og orden og for at Flemming Dupont ville være dirigent.
Referent: Mia Hansen

