
Referat af generalforsamling 2013  

Generalforsamling onsdag d. 8. maj 2013 kl. 19.00 
 
Sted: Klublokalet Amager Hallen indgang D 
 
 
Dagsorden: 
  

1. Valg af dirigent –  
Bestyrelsen tog opgaven, da der ikke var nogen i forsamlingen der ønskede at byde ind. 
 

2. Formandens beretning 
Godkendt 
Lagt på KlubModul 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
Regnskab godkendt uden anmærkninger  
Lagt på KlubModul 
 

4. Budget for det kommende år 
Budget godkendt – Spørgsmål fra Theis Olsen om hvordan man kom frem til at års resultatet kunne være positivt, når 
budgettet viste et underskud på ca. 30.000 kr. 
Formanden forklarede det forventede overskud på 17.000 kr. med at BK Amager på de første 4 mdr. er væsentlig bedre 
resultat end budget. DVS. driften af de første 4 mdr. indikere at vi på året har et lille overskud på ca. 17.000 kr. mod forventet 
et budgeret merforbrug på ca. 30.000 kr. hvilket er positivet. 
 
Formanden kunne også meddele at ”Sidelinjens” køkken vil blive ombygget i løbet af sommeren og at der vil blive indkøbt 
fjernsyn til de 2 klublokaler. Det er ting som ikke er budgetteret, men da både egenkapital og drift prognosen viser at der 
skulle være penge til det bliver aktiviteterne sat i gang i juni. 
 

             5.     Behandling af indkommende forslag 

 Ændring af klubbens vedtægter 

Vedtægtsændringer vedtaget. Mogens Davidsen påpegede at formalia skulle overholdes, da ikke alle tilstedeværende havde 
stemmeret. Der blev foretaget en optælling af de tilstedeværende for at find antallet af stemmeberettigede. Der var 33 
stemmeberettigede tilsted. 

Bestyrelsen blev gjort opmærksom på at man blev bundet til et fast beløb ved at skrive beløbene i §12, hvorfor det blev 
foreslået at beløbet blev taget ud af teksten, så der blot står at der vil blive opkrævet et gebyr . Gebyrets størrelse skal 
herefter kunne fastsættes og administreres af bestyrelsen. 

 Forslaget blev vedtaget med 33 for – 0 imod - 0 blanke. 

De nye vedtægter vil blive lagt på hjemmeside og KlubModul hurtigst muligt. 

6.     Valg af formand – Ikke på valg 
7.     Valg af bestyrelsesmedlemmer  
 

 Mogens Larsen udtræder af bestyrelsen 
 Karsten Heitmann – Er udtrådt af bestyrelsen 
 Jack Frederiksen ønsker ikke genvalg 
 Susanne Bay - på valg – Villig til genvalg 
 Ole Møller Fogelstrøm - på valg - Villig til genvalg 
 Torben Bo Højmann – på valg – villig til genvalg 

 
Der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem 
Velkommen til Cathie Heming. 
 

8.     Valg af ekstern revisor (LJ Revision) 
 
 LJ revision blev genvalgt. 
 

         9.     Fastsættelse af kontingent 

 Bestyrelsen foreslår ændring af kontingentsatser 



Ændring af kontingentsatser blev vedtaget og vil have effekt fra 1/9 2013 

De nye kontingenter priser vil blive lagt på KlubModul og justeret på de enkelte årgange ved hold tilmelding. 

10.  Evt. 
 
 Under EVT. gik formanden mere i detaljen omkring krav og behov for at optimere BK Amagers organisation. 
  
 Oplæg gennemgået under formandens beretning og vil blive lagt på KlubModul sammen med referatet af GF. 
 
 Formanden understregede at BK Amager ikke på lang sigt, vil kunne arbejde og bevæge sig på toppen af udviklingen i dansk 

Basket Ball uden at der kommer mange flere hænder ind over.  
 
 Hvorfor det er krævet at bestyrelsen få en tilkendegivelse fra spiller og forældre, at de ønsker at støtte op om de mange 

opgaver og aktiviteter BK Amager har som skal løses. 
   
        Uden en massiv tilgang af mennesker som ønsker at hjælpe med de enkelte opgaver, vi bestyrelsen ikke have anden udvej 

end at skulle prioritere bestyrelsens arbejdskraft og derved også en prioritering af de opgave der er i klubben. 
 
 Konsekvenserne af en sådan prioritering vil kunne ramme på alle niveauer ungdom som senior. 
  
 Kære medlemmer og forælder. BK Amager er jeres klub, det er jer der bestemmer i hvilken retning udviklingen af BK Amager 

skal tage.  
 
 Bestyrelsen arbejder ud fra det mandat der er givet af klubbens medlemmer på generalforsamlingen, et mandat som 

pålægger bestyrelsen at tilsikre en sund udvikling af vores ungdomsafdeling og samtidig skal BK Amager på senior niveau 
spille med i toppen af dansk Basket.  

 Damerne i Ligaen og med en målsætning om at få vores herre hold tilbage på højeste niveau i Ligaen på sigt. 
  
 Bestyrelsen svare gerne spørgsmål om de enkelte opgaver og håber at der er folk som vil byde ind på opgaver. 
  
11.  Uddelingen af Klussmann pokalen – uddeles ved klub festen 
 

 Vil ikke blive uddelt i år. 
 
  
 Tak til alle deltager på GF. 

Spred budskabet vidt omkring – BK Amager har behov for at blive styrket ikke kun økonomisk, men også med menneskelige 
resurser. Uden de menneskelige resurser vil bestyrelsen ikke kunne drive udviklingen i den retning klubben ønsker. 
 

Formand 
Claus Jensen 


