
BK Amager 

Referat af generalforsamling 

7. maj 2014 

 

1. Valg af dirigent. 

Theis Olsen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamling lovligt indkaldt. Ingen 

indvendinger 

2. Formandens beretning 

Hovedtemaet siden sidste generalforsamling har været: Der skal være sammenhæng i det vi gør i BK 

Amager. Siden appellen fra 2013, om at der skal flere ressourcer til for at drive og udvikle klubben, er 

der kommet flere hænder til opgaverne, der skal løses, men behovet er langt fra dækket. Vi er rigtig 

gode til alt hvad der har med hold, kampe og afvikling af en sæson at gøre, men i alt det, der skal gøre os 

bedre, større og smartere som klub, er vi ikke gode nok. For at løse denne del af opgaven på bedst mulig 

vis, er der behov for flere forældre eller spillere, som er med at løse opgaver i klubben. Derfor er fokus 

fra bestyrelsen fremadrettet: Øget engagement og styrket tilgang af ressourcer. Uden tilgang vil BK 

Amager på sigt blive et dårligere sted at være. 

Sportsligt:  

Herre hold ender på 19. plads, i sæsonen har begge amerikanere været skadet.   

Damehold: Vinder mellemspillet og forventninger var derfor høje til årets placering. Ender med at vinde 

bronze.   

1 div dame hold: Begge hold har haft en middel god sæson og gør stor brug af udviklingsgruppen af 

spillere fra U 18 hold.   

U 16 har også i denne sæson leveret spillere til dame rækken. 

UNGDOM:  

Tilmelding af 23 ungdomshold til ordinær turnering, samt Grand Prix stævner. 3 blev desværre trukket i 
løbet af sæsonen. 
 
Amager Cup d. 6.-8. September, deltagelse af 60 hold. 
Sølv: U18 damer 

 
Jerrichow Cup Værløse, den 20.- 22. september, deltagelse af 6 BKA hold. 
Guld: U10 Piger High,  
Sølv: U10 Piger low 
 

 



Lundaspelen 1.-5. Januar 2013, deltagelse af 10 BKA hold. 
A-finale Guld: U16 Damer 
A-finale Sølv: U16 Herre  
B-finale Guld: U11 Piger (U10) 

 
Pokalfinaler Ungdom d. 11.-12. Januar 2013, Desværre ingen finalehold fra BKA. 
 
Amager Mini Cup 2013 d. 24.-26. januar 2014, 55 deltagende hold. For første gang bruger vi systemet 
Cup manager 
A-finale Sølv: U10 Piger. 
A-finale Guld: U12 Drenge. 
B-finale Guld: U10 Piger 
B-finale Sølv: U12 Drenge. 
 

 Århus Basketball Festival d. 16.-19. april 2014. 
Guld: U14 Piger 
4. plads: U10 Piger, U16 Drenge, U16 Damer. 

 
Scania Cup 2013, Södertälje d. 17. april – 21. april 2014. 
11. plads: U16 Piger. 
11. plads: U13 Drenge. 
7. plads: U12 Piger 
4. plads: U12 drenge 
Jonathan Klussmann på All-Star holdet 
 
U18 herrerne deltager i turneringen DKV Sparteens Cup i Luxembourg fra 18.-20. april 2014. De ender 
som nummer 10. 
 
Mini Final Four, Hørsholmhallen d. 26. - 27. april 2014. 
U12 Piger semifinale mod Hørsholm’ 

U12 Drenge semifinale mod BMS 

 
Grand Prix finaler, Amagerhallen d. 26.-27. april 2014. 
U12 Piger A (pige 2003) vinder semifinalen men taber finalen 
U12 drenge B (2003) taber semifinalen 
U14 drenge A (2000) vinder semifinalen men taber finalen 
 
Final Four Ungdom, Farum Arena d. 2. – 4. maj 2014. 
U14 Piger taber semifinalen til Hørsholm’ 
U16 Damer vinder semifinalen over Hørsholm’ 98 men taber finalen til Hørsholm’ 99 
U18 Damer taber semifinalen til BMS 

Øvrige kommentarer:  

Sidst års klubfest havde 236 deltagere.  

Sæsonens nye tiltag, fælles spisning, blev en stor succes og øgede omsætning i Sidelinien med 25%. En 

kæmpe tak til Sidelinien for denne indsats.  



Et andet nyt initiativ, bankospil afholdt i marts er et god eksempel på en lille gruppe, som havde en god 

ide og satte den i værk. Det blev en stor succes og er en god inspiration til at tænke og handle nyt for 

såvel klub som forældre. . 

Opstart af dommergruppe: Maria Kjeldsen har varetaget dommer/ dommerbord påsætningen. Det har 

fungeret fint, men der efterlyses mere disciplin fra trænerne i at bakke op om de påsatte dommere.     

Månedens dommer er blevet kåret i løbet af året. Der afholdes dommer kursus i slutning af august. Tom 

Jacobsen har dømt 2. division i år -  dømt final 4 -  og skal i næste sæson dømme 1. division, og er 

derved  klubbens ene A-dommer. 

Klubben har valgt at ansætte en dommer udefra for at undgå en bøde på 10.000 kr. fra forbundet. Vores 

nye dommer er Tom’s kollega Mihel Bibulovic fra Espergærde, som er færdig som A-dommer i løbet af 

efteråret. Dermed har klubben 2 A-dommere + 5 B-dommere.  

Et af de store tiltag fra bestyrelsens side var en brugerundersøgelse som kørte i november. Dette tiltag 

blev sat i værk for at give bestyrelse en bedre viden om hvad klubbens interessenter tænker og føler 

omkring BKA. Resultatet af dette store arbejde kan se i vedhæftede PP. Bestyrelsen har på baggrund af 

undersøgelsen formuleret 4 områder, som p.t. skal prioriteres:  

 

 

Efter sidste års generalforsamling, hvor der blev efterlyst personer og ressourcer til at varetage de 

opgaver, som skal udføres for at klubben fortsat kan drives i dens nuværende form, er der opstået en 

arbejdsgruppe bestående af Helle Brandt og Susanne Jensen (Projekt kontor). Gruppen mener at der 

findes ressourcer i klubben, som gerne vil være med til at udføre begrænsede opgaver - under 

forudsætning af at de får instruktioner (i checkliste form) over hvad der skal gøres, hvornår det skal 

gøres – og hvem de kan kontakte hvis de har brug for hjælp. Disse opgaver er dem, der ikke kræver 

’specialviden/basket viden’ og som kan udføres af de fleste - eller opgaver hvor folk er professionelle 



specialister (såsom regnskab, håndværk, storkøkken etc.).Gruppen har foreløbigt udarbejdet et årshjul, 

som blev forevist på generalforsamlingen, og er i gang med at udarbejde checklister og en plan for 

ressource behov. 

 

Første udkast til årshjulet. 

 

Der var ingen spørgsmål til formandens beretning. 

3. Regnskab: 

Der er i året brugt ca. 99.000 kr. af klubbens egenkapital. Disse er bl.a. brugt til afdrag på hjemmeside 

system. Der er desuden indkøbt nyt køkken med tilskud fra kommunen.    

Spørgsmål til indtægt i regnskab: Tilskud til morgen træning.  

På Tårnby Gymnasium er der p.t 126 elever, som deltager i morgen træning. Der er ingen basket linje, 

men for at give eleverne mulighed for styrketræning ’købes’ denne ydelse af TG hos BKA. Klubbens 

trænere, Todd og Phil er ansat til denne opgave og det er bl.a. denne indtægt, der giver os mulighed for 

at have amerikanske spillere i klubben.  

Regnskab blev godkendt af generalforsamlingen  

4. Budget 

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen.  

5. Indkomne forslag 

Forslag fra bestyrelsen, som foreslår rettelser til  

 

o § 4 Tilføjelse ”eller ekstern revisor” 

o § 10Tilføjelse ”eller ekstern revisor” 

Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for. 



6.  Valg af formand  

Claus Jensen blev genvalgt som formand.  

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Ingen bestyrelsesmedlemmer på valg. Ole Møller Fogelstrøm udtræder af bestyrelsen, men deltager 

fortsat i arbejdet med at drive de kommercielle aktiviteter i samarbejde med Claus. 

Det er bestyrelsens ønske at tilføre 3-5 nye bestyrelsesmedlemmer gerne fra forældre – eller 

spillergruppen, så den samlede bestyrelse repræsenterer bredden af interessenter i klubben, hvilket 

ikke er tilfældet p.t. 

Mads Foldgaard (forældre) og Rasmus Larsen (spiller) overvejer en plads i bestyrelsen og melder tilbage.  

I øvrigt opfordres alle med en interesse i at være med til at sætte retningen for klubben i fremtiden til at 

overveje en post i bestyrelsen. Der er stadig plads til 3-5 mand.   

8. Genvalg af ekstern revisor - vedtaget 

 

9. Fastsættelse af kontingent - uændret.  

Fjernelse af efterskole/highschool kontingent i kontingent strukturen blev vedtaget.  

10. Eventuelt 

Claus nævnte et ønske om at blive bedre til at afholde stævner bestyrelsen vil diskutere hvordan Cup 

manager/cup app kan bidrage til dette. 

Formanden afsluttede med: TAK FOR I ÅR. 

Dirigenten takkede for god ro og orden til de fremmødte. 

 

 

 

 

 

 

 

 


