
Generalforsamling 2012 

 

Referat af generalforsamlingen Ballerup Bordtennisklub d. 23. februar 2012. 

I alt 12 fremmødte. 

Dagsordenen.  

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Formandens beretning for det forløbne år.  

3) Kasserens beretning for det forløbne år. 

4  Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr. 

5) Indkomne forslag. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne. 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8) Eventuelt. 

 

Ad 1) Susanne Pedersen blev valgt som dirigent og Jytte Freitag som referent. 

Ad 2) Formanden berettede om de flotte resultater der var opnået i klubben.  

Dameelite holdet opnåede sølv. Vores dygtige piger Sophie Walløe og Sofie Egeholt 

er begge udtaget til landsholdstruppen. Fantastisk ØM for ungdom med deltagelse af 

22 spillere. Vi fik mange medaljer og blev samlet 2. bedste klub. Susanne og Annie fik 

bronze i double ved EM for veteraner. 

Sommerferieaktiviteterne var igen i år en stor succes med 52 tilmeldte, hvoraf ca. 33 

deltog. Stor ros til pensionistafdelingen der stod for arrangementet.  

Der er en dialog i gang med kommunen omkring eliteprojekt. 

   

Ad 3) Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Der er et underskud i år på ca. 36.000 kr. 



 Budgettet for næste år blev drøftet og der skal reduceres på forskellige områder for 

at klubben skal kunne eksistere fremover. Der arbejdes bl.a på at reducere 

trænerudgiften, der er en stor post på budgettet.  

 Ad 4) Indmeldelsesgebyr forblev uændret på 20,- kr. 

 Kontingentet forblev ligeledes uændret halvårlig således: 

 Ungdom  kr. 650 

 Senior ikke holdspiller kr. 400  

 Senior holdspiller kr. 600 

 Pensionist  kr. 200 

 

Ad 5) Formanden havde ikke modtaget nogen indkomne forslag. 

 

Ad 6) Bestyrelsen blev valgt således: 

  Annie  Ramberg, formand 

 Søren Henningsen, kasserer 

 Bestyrelsesmedlemmer: Jytte Freitag, Susanne Pedersen, Jørgen Vilhelmsen og Lars 

Walløe.. 

Ad 7) Liss Rasmussen fortsætter som revisor og John Blem som revisorsuppleant. 

Ad 8) Igen i år en livlig debat, bl.a. på grund af klubbens økonomi. Prøve at finde sponsorer 

igen. 

 Der efterlystes noget mere reklame omkring semifinale m.m. for vores damehold i 

elitedivisionen. Måske en forkamp med vores dygtige piger. Bruge den lokale presse 

noget mere. I det hele taget gøre nogle tiltag, så vi får flere tilskuere til vores 

elitekampe. 

Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden. 

 

Referent Jytte Freitag 


