Generalforsamling 2017
Referat af generalforsamlingen Ballerup Bordtennisklub d. 25. januar 2017.
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)

Ole Rasmussen blev valgt som dirigent og Jytte Freitag som referent.

Ad 2)

Formanden aflagde årsberetning.
Året har været et forholdsvis roligt år. Ved holdtilmelding sidste år blev der lige
byttet om på 2 hold i samme række, således at det blev 2. holdet der rykkede op i 3
division.
Træning: Vi får flere og flere ungdomsspillere. Seniorerne træner godt også om
lørdagen. Pensionisterne er begyndt at træne i single, foreløbig hver anden torsdag.
Der opfordres til at bruge lokalerne mest muligt. Nadine, en af motionsspillerne har
haft et arrangement i klubbens lokaler med deltagelse at ca. 65 personer.
Denis har taget initiativ til arrangere en Top 12 turnering.
Vi har haft udlejet nogle borde og vores lokale har været udlånt til indspilning af en
spillefilm. Det har givet nogle indtægter til klubben.
Vedr. sommerferieaktiviteterne har der i sommeren 2016 været meget få tilmeldte i
forhold til tidligere år.
Jytte gør et stort arbejde vedr. ungdomsafdelingen. Søren har styr på økonomien.
Bo tager sig godt af pensionisterne.
Vi har holdt pointstævne der gik rigtig godt med mange deltagere.

Ad 3)

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Regnskabet balancerer.
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)

Debat om det er i orden at have sine hunde med ind i klublokalet. Konklusionen var
at det ikke skulle tillades. Formanden tager kontakt til vedkommende der har sine
hunde med ind i klublokalet.

Referent Jytte Freitag

