
Referat af generalforsamlingen. 2017 

1. Valg af en dirigent: Hans Henrik Heming 

2. Formandens beretning: 

Tak til klubben + frivillige. Løbearrangement stor succes. Kurvene sættes op i uge 25. Ved 
samarbejde når vi langt. Tak til folk der står for cups, til dem i Sidelinjen, trænerne og 
bestyrelsen. 

Aktiviteter på ungdomssiden. Har deltaget i mange stævne med gode resultater. Bedste Resultat 
nogensinde i Scania med Guld, sølv og bronze samt 4. plads. 3 Guldmedaljer i Lund.  

Aktiviteter generelt: 

Ny satellit klub i samarbejde med bl.a. Amager Fælled skole & Børne Basket Fonden fra omkring 
1/8-2017 

Talentudvikling i samarbejde med DBBF. Martin Tovholder. Skal udvides i løbet af næste sæson. 

Samarbejde med Stenhus Gymnasium, hvor træneren der skal være træner for vores 1. division 
herre, er en kombinationsstilling, men navnet på træner kan ikke oplyses endnu. 

Claus har prøvet at skaffe mere hal tid rundt om i kommunen, men dette er ikke muligt.  Har 
foreslået forvaltningen at der kan bygges en ny hal (beliggende mellem AH og Travbanehallen). 
Vil hjælpe med både træning og kamp. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Ekstern revisor 

DB for året:  139.932,- 

Regnskabet lægges som altid op på klubmodul under punktet med generalforsamling 

4. Budget for det kommende år 

Spørgsmål fra Lisa Elliott: Er der nogle sponsorer i klubben 

Ingen sponsorer udover Ama’r Sport – Kan vi skaffe nogle? 

5. Behandling af indkomne forslag 

Lisa Elliott og Mette Foldgaard havde stillet forslag om trænere skal være kontingentfri eller 
have et kontingentfrit barn i klubben. 

37 stemte for forslaget 

Der er 39 personer til steder som har stemmeret  



Mads Neubert havde stillet forslag om satellitklub 

Er allerede stiftet. Navnet er BK Amager CPH. De træner pt. På Amager Fælled skole. Der 
forventes omkring 40 medlemmer næste sæson. Bestyrelsen er den samme som i BKA. 

Thomas Seilund: Spørger ind til om det ikke blot er 2 klubber, og at man bare kalder det satellit 
klub, fordi man godt kan lide det. 

 I forhold til samarbejdet med Børne Basket Fonden og Forbundet, så omtales det som satellit 
klub, men det er korrekt det er 2 klubber med samme bestyrelse. 

Bestyrelsen stiller forslag om at tilføje en ny paragraf til klubbens love – et tillæg til paragraf 3 

Ønsker arbejdsproceduren lettere ved at det blot er forretningsudvalget der tegner BKA 
økonomisk. 

Thomas Seilund stiller spørgsmål til hvor ofte vi har brug for dette. Og hvem er 
forretningsudvalget. Dette består pt. Af Torben Bo, Claus og Sus. 

Forslaget er vedtaget enstemmigt. 

6. Valg af Formand.  Claus Jensen – Ikke på valg 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer – Lone Lancestremere, Rasmus Larsen (ønsker ikke 
genvalg), Sus Bay 

Ønsker at opstille til bestyrelsen: 

Maria Dinesen   32 stemmer 

Daniel Schouw Jensen   32 stemmer 

Anette Palm   32 stemmer 

Rikke Meisner Andersen   21 stemmer 

Sus Bay    20 stemmer 

Lone Lancestremere    18 stemmer 

Melanie Elmgreen   17 stemmer 

Indvalgt i bestyrelsen:  Maria, Rikke, Daniel, Anette og Sus. Bestyrelsen består herefter af disse 
5, samt Claus, Torben, Cathie og Hans Henrik. Disse 4 er på valg til næste år, i 2018. 

8. Valg af ekstern revisor – Heino Henriksen 

9. Fastsættelse af kontingent  -  Samme kontingent 

10. Evt. 



Kaare Elliott: Årgange i ungdomsrækkerne – Bliver der ændret på rækkerne? Det afklares på 
Rigsdagen 10/6-2017. Hvordan passer det sammen med landsholdene – det vides ikke endnu. 

Bestyrelsens holdning er at ændringer ikke skal foretages med så kort varsel, men først ved evt. 
sæson 2018-19, så man kan nå at tilrette og planlægge dette. 

Martin: Vi kan ikke vide præcis hvad der stemmes om, da er to muligheder (stemme forslaget 
eller forkaste og om hvornår det evt. denne ændring (sæson) det skal begynde fra. 

Mette:  Hvis Pia og Mette har lyst til at arrangere nyt løbearrangement er der så nogle der vil 
hjælpe og nogle der har en ide til hvad overskuddet skal gå til. 

I forbindelse med Mette og Lisas forslag har de også fremsendt ønsker til bestyrelsen om at der 
oprettes en fond som man kan søge til diverse ting. Øremærket til spillere og trænere. Det kan 
ikke være en fond, da der er specielle regler for fonde. Men der kan godt øremærkes penge til 
bestemte formål i klubbens regnskab/budget. Ligesom de ca. 120.000 kr fra løbearrangementet 
er afsat til de nye kurve. 

Rikke: Ønskes der fra bestyrelsens side stemmeret til voksne der har børn i klubben? 

Dorte Palmqvist: Ønsker at trænerne har stemmeret. 

Claus: Den nye bestyrelse må drøfte dette forslag  

11. Klusmann pokalen uddeles ved klubfesten såfremt der er indstillet nogle til den. 

Dorte Palmqvist: Hvad er reglerne for hvem som kan få denne og bestemmer bestyrelsen hvem 
som får denne? 

Claus: Der sendes en indstilling til bestyrelsen, som vurdere dette.  

Mette: Den gives jo ikke hvert år, og man skal ha gjort noget ekstraordinært for klubben i mange 
år, f.eks. fik den tidligere formand Leif pokalen efter 13 år som formand, da han gik af. 

Referat: Sus Bay 

Ca. 50 personer til stede.


