
Generalforsamling 2016 

Referat af generalforsamlingen Ballerup Bordtennisklub d. 26. januar 2016. 

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. 

5) Indkomne forslag. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til vedtægterne. 

7) Valg af revisor og revisorsuppleant. 

8) Eventuelt. 

 

Ad 1) Helge Tolmark blev valgt som dirigent og Jytte Freitag som referent. 

Ad 2) Formanden aflagde årsberetning.  

Året 2016 har været et forholdsvis roligt år. Der skete dog det, at et par måneder før 

sommerferien valgte Steffen at trække sig som træner med en dags varsel. Dette 

skabte  nogle problemer for ungdomstræningen og var en stor udfordring for de 2 

andre trænere. Vi var i første omgang nød til at ændre træningen til 3 dage. Steffen 

valgte så at komme tilbage og tage en træningsdag om ugen indtil sommerferien.  

Steffen trak sig ligeledes som medlem af bestyrelsen. 

Jørgen forlader bestyrelsen og skal have tak for det store arbejde, han har ydet for 

pensionistafdelingen. Bo Rasmussen overtager posten. 

Også stor tak til pensionisterne for styring af sommerferieaktiviteterne, der som 

sædvanlig var en stor succes. 

Stort arbejde for Søren, da Leif stoppede i Meny. Det blev således Søren, der sørgede 

for opfyldning af vand og øl til vores automat. 

Formanden opfordrede til at bruge lokalerne så meget som muligt. Pensionisterne 

har mulighed for at kunne bruge tirsdag og torsdag formiddag til singletræning. 



Ad 3) Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Underskud i år på kr. 18.504  

 Budgettet for næste år blev drøftet og godkendt. 

 

 Ad 4) Kontingentet forblev uændret halvårlig således: 

 Ungdom  kr. 650 

 Senior ikke holdspiller kr. 400  

 Senior holdspiller kr. 600 

 Pensionist  kr. 200 

 

Ad 5) Ingen indkomne forslag.  

 

Ad 6) Bestyrelsen blev valgt således: 

 Annie Ramberg, formand 

 Søren Henningsen, kasserer 

 Bo Rasmussen, pensionistansvarlig 

 Jonas Saber, ungdomsansvarlig 

 Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Jytte Freitag, Leif Larsen. 

 

Ad 7) Jan Morton blev valgt som revisor og Ole Rasmussen blev valgt som 

revisorsuppleant. 

Ad 8) Hyggelig debat og mange gode forslag blev drøftet. 

 Forslag om seniorafslutning i april. Leif vil arrangere med turnering og efterfølgende 

hygge. 

 Hai forspurgte om muligheden for, at hans børn Mia og Anton kunne komme og 

træne med nogle af de gode seniorer. Dette blev drøftet og måtte desværre afvises. 

Referent Jytte Freitag 


