Referat fra NBK-Amager´s Generalforsamling d. 10. april 2018
Til stede var i alt 19 medlemmer, heraf de 4 fra bestyrelsen.
Formanden Poul Bruun bød velkommen til Generalforsamlingen.

1.

Valg af dirigent.
Flemming Dupont blev igen i år valgt som dirigent. Flemming takkede for valget og konstaterede samtidig, at
Generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

2.

Beretning fra:
a) Bestyrelse
Poul Bruun fremlagde bestyrelsens beretning.
Beretningen blev godkendt og kan læses på hjemmesiden.
Et medlem spurgte til boldskabet der står på kontoret. Boldskabet er slidt og fungerer ikke optimalt.
Torben Dill bekræftede at boldskabet trænger til at blive udskiftet. Bestyrelsen vil kigge på muligheden for et nyt
boldskab eller anden løsning i den kommende sæson.
b) Seniorspilleudvalg
I Thomas Olofsen´s fravær var det Torben Dill der 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.
Tove rettede en særlig tak til Gitte og Ayoe for deres hjælp i sæsonen. Gitte og Ayoe har hjulpet med at indkalde
spillere til holdkampe.

3.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
I Inga Rosenberg´s fravær var det Poul Bruun der fremlagde det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Vores ene revisor Poul Jørgensen ville gerne give Inga stor ros for hendes gode og veludførte arbejde med regnskabet.
Poul synes at regnskabet er let og gennemskueligt at gennemgå og tjekke.

4.

Forslag fra bestyrelsen.
Ingen

5.

Forslag fra medlemmer.
Ingen

6.

Budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
I Inga Rosenberg´s fravær var det Poul Bruun der fremlagde budgettet. Budgettet blev vedtaget.

7.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand Poul Bruun og sekretær Mia Hansen træder ud af bestyrelsen efter generalforsamlingen.
Klubben står dermed uden en formand og sekretær.
Der var ikke nogle af de tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen, der ønskede at tiltræde i en af de 2 poster i
bestyrelsen.
Det blev på generalforsamlingen besluttet, at den nye bestyrelse som består af Torben Dill, Inga Rosenberg, Thomas
Olofsen og Tove Petersen, forsøger at finde en ny formand og sekretær.
Deadline for dette er aftalt til d. 31. maj 2018.

Klubbens vedtægter gennemlæses af bestyrelsen, og såfremt vedtægterne ikke stiller hindringer i vejen for at bestyrelsen
konstituerer sig inkl. nye bestyrelsesmedlemmer, sendes en meddelelse ud via email til samtlige medlemmer i klubben om
sammensætningen af den nye bestyrelse.
8.

Valg af revisor:
Birgit Zwergius og Poul Jørgensen fortsætter som revisorer.

9.

Valg af revisorsuppleant:
Torben F. Thorsen fortsætter som revisorsuppleant.

10. Valg af:
a. Seniorspilleudvalg: Thomas Olofsen, Allan Dam, Daniel Sentow og Jimmy Riis Andersen.
Det står på nuværende tidspunkt ikke helt klart, hvem seniorspilleudvalget består af i den kommende sæson. Der
arbejdes fortsat på dette i spilleudvalget.
b. Veteranspilleudvalg: Anette Richs-Jensen, Poul Jørgensen og Torben F. Thorsen.
c. Ungdomsudvalg: Tove Petersen, Gitte Nielsen og Ayoe Jensen.
Laura Petersen overtager stille og roligt formandsposten fra Tove Petersen i ungdomsudvalget i den kommende sæson.
Laura og Tove vil køre parløb i sæsonen, indtil Laura er sat ind i alle tingene. Herefter bliver Laura formand i udvalget
og overtager også bestyrelsesposten fra Tove.
d. Festudvalg: Ingen. Hvis nogle er interesseret i at tage fat i dette udvalg, er de meget velkomne til at kontakte
bestyrelsen.
11. Eventuelt.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Er det muligt at få nogle nye boldkasser/boldspande?
Boldene er delt op i ungdom og senior, men boldene og boldspandene bliver blandet rundt og der er sjældent bolde når
senior trænerne kommer til træning og skal bruge boldene.
Svar:
Bestyrelsen vil undersøge muligheden for indkøb af nye boldkasser eller et nyt ”system” til boldene.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Har ungdomsafdelingen overvejet at starte miniton op i klubben?
Miniton er for børn i alderen 2-7 år. Der er efterhånden en del spillere i klubben som har små børn, så det kunne måske
være en ide at se på den mulighed.
Svar:
Ungdomsafdelingen vil overveje dette. Tove giver udtryk for at det vil kræve noget arbejde fra forældrenes side at starte
miniton op i klubben.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
I forhold til bestilling af klubdragt næste gang, vil klubben så overveje at man som spiller også kan vælge underdel?
Hidtil har man kunne vælge bluse og dragt, men aldrig underdel. Pigerne/kvinderne vil måske gerne købe en nederdel og
drengene/herrerne vil måske gerne købe shorts som en del af klubdragten.
Svar:
Bestyrelsen vil gerne overveje dette, da boldaftalen/tøjaftalen ikke indeholder begrænsninger fsva. tøjudvalget.
Bestyrelsen giver samtidig udtryk for, at det ville være rart hvis der var en eller flere personer der ville være tovholdere på
denne opgave. Evt. sørge for bestilling af klubdragt eller være med til at få spillerne til at melde tilbage med størrelses valg
osv.
På generalforsamlingen meldte Camilla Meinecke sig til at hjælpe med denne opgave.
Det forventes at der skal bestilles ny klubdragt til den kommende sæson.

Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Vil bestyrelsen overveje at købe nye tælletavler/tællerstole, som ikke er digitale?
Klubben har digitale tællerstole, men dem kan en del af ungdomsspillerne ikke finde ud af at bruge, bl.a. fordi de yngste
ikke selv kan finde ud af at tælle endnu.
Nye tælletavler/tællerstole i papirform eller vendeform ville være en stor hjælp, så alle kan være med til at tælle.
Svar:
Bestyrelsen synes det er en god ide med nye og mere brugervenlige tælletavler/tællerstole og vil undersøge dette i den
kommende sæson. Det er samtidig en god ide at have en manuel løsning som en plan B, hvis de digitale tællerstole svigter,
hvilket sker indimellem.
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer:
Veteran afdelingen vil gerne opfordre de unge veteranspillere til at melde sig til veteran afdelingen eller bestyrelsen. Man
må spille veteran som 40 årig. Der mangler veteran spillere i klubben og det kan være en udfordring at stille hold til
holdkampene.

Kammeraten
Årets Kammerat gik i år meget velfortjent til Laura Petersen.
Begrundelsen for at give Årets Kammerat til Laura, kan læses på hjemmesiden.
Laura modtog i den forbindelse en buket blomster og et gavekort fra klubben på generalforsamlingen.

Poul Bruun takkede Flemming Dupont for hjælpen med at være dirigent endnu engang.

Referent: Mia Hansen

