
Generalforsamling 2011 

 

Referat af generalforsamlingen Ballerup Bordtennisklub d. 10. februar 2011. 

 

Klubben var vært for et par stykker smørrebrød og div. drikkelse. 

I alt 14 fremmødte. 

 

Dagsordenen 

1) Valg af dirigent og referent. 

2) Formandens beretning for det forløbne år. 

3) Kassererens 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) Annie Ramberg startede op som kasserer og Søren som formand. Der blev senere 

 byttet roller, så det nu er Annie, der er formand og Søren, der er kasserer. Dette blev 

 offentliggjort på hjemmesiden.  

 

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

 Der blev nævnt ØM ungdom, hvor vi havde mange spillere med og opnåede flotte 

 resultater. Samlet blev vi 3. bedste klub. 

  

 Vi havde meldt os til sommerferieaktiviteterne igennem kommunen og der var 

 33 tilmeldte spillere. Dette har bl.a. medført at vi har fået mange nye spillere. For at få 

 træningen til at fungere har klubben været nødt til at sætte hjælpetrænere på. 

 

 Der har været fredagsprojekt, hvor vores bedste spillere blev sparet med spillere fra 

 Smørum og Herlev. Nick, vores fredagstræner holdt en lille 2 dages lejr mellem jul og 

 nytår og ligeledes mellem jul og nytår var Connie i Sverige med en flok. 

 

 Fremtiden er lidt dyster pga. økonomien (bla mistet stor sponsor) så formanden 

 efterlyste forslag til at skaffe sponsorer, evt. mange små, da en stor sponsor er svær at 

 skaffe i disse tider. 

 

 Formanden efterlyste også manglende indlæg til vores hjemmeside.   

 

Ad 3) Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Der er et underskud i år på ca. 50.000 kr. 

 Ingen sponsor, derfor. 

 

 Budgettet for næste år blev drøftet og der vil vi igen går ud med et lignende underskud 

 hvis vi ikke finder nogen løsninger. 

 

 Mange forslag kom på bordet, såsom:   Kontingentforhøjelse. 

     Mere brugerbetaling. 

     Søge fonde  

     Sponsorsøgning 

     Barvagter, Ballerup arena 

     Barvagter, Kræmmerfestival. 

     Smarte reklamer 

     Lave events for forskellige 

     firmaer med deltagergebyr.



     Turnering med udfordring af 

     vores gode spillere. 

 Hvem tager initiativ? 

   

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

 Der blev vedtaget kontingentforhøjelse på kr. 100,- 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, Pia Nissen, Susanne Pedersen, Jørgen 

 Vilhelmsen.  

 

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

 

Ad 8) Der var meget livlig debat, bl.a. på grund af klubben forringede økonomi, hvor man 

 diskuterede hvad der kunne spares på og hvilke tiltag der kunne gøres. Det blev 

 pointeret at man ikke skulle forringe vilkårene for vores mange ungdomsspillere, 

 da de jo er klubbens fremtid. 

 Da rengøringen er meget ringe blev det aftalt at spillerne skulle møde lidt før og køre 

 gulvene over med en svaber. Klubben køber et antal svabere. 

 

 Ellers forløb generalforsamlingen i god ro og orden. 

 

  

 Referent: Jytte Freitag 
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