Generalforsamling 2016
Tirsdag den 12. April 2016
Formanden bød velkommen og indledte med at konstatere, at generalforsamlingen ifølge vedtægterne var
lovlig og beslutningsdygtig.
1. Herefter foreslog Formanden sig selv som dirigent og blev valgt.
2. Formandens beretning blev godkendt. I den forbindelse fremkom en kommentar om, at hallens mange
lukkedage er noget upraktiske i forhold til eliteholdenes forberedelser til kampe i løbet af sæsonen.
Fleksibiliteten fra hallens side er ikke på et niveau hvor den bør være - det blev aftalt, at Jannik Larsen tager fat
i hallen vedrøfrende vores adgang til lokalerne på lukkedage.
3. Kassereren aflagde regnskabet, som blev godkendt af generalforsamlingen. Det kunne konstateres, at både
likviditet og egenkapital er på et fornuftigt niveau.
4. Der blev truffet beslutning om uændrede kontingentsatser.
5. Der var ingen indkomne forslag.
6. Poul Steffensen blev genvalgt som Formand. Stig Svensson blev valgt som kasserer. Tue Dyekjær-Hansen,
Søren Nielsen, David Hindersson og Flemming Vollertsen blev valgt til bestyrelsen.
7. Jannik Larsen og Karsten Flemin blev valgt som revisorer, og Jesper Christensen som revisor suppleant.
8. Der blev ikke nedsat nogle udvalg.
9. Følgende blev kommenteret under eventuelt:
•
•

•
•

•

Formanden opfordrede endnu engang til at forældre og andre deltager endnu mere i klubbens arbejde.
Lugten i træningslokalet er uudholdelig og der er fugt / svamp (?) på væggen i hjørnet af
opholdsrummet - en årsag er formentlig, at ventilationen ikke virker - Stig Svensson ville adressere
dette problem i forhold til hallen.
Efter nogen drøftelse kunne formanden konstatere, at der altid skal klædes om i omklædningsrummet
fremover og at specielt ungdomsspillerne skal instrueres i dette. Bestyrelsen tager denne videre.
Der blev stillet forslag om, at forældre kan være trænersuppleanter - cheftræneren tog positivt imod
dette forslag, som vi kigger nærmere på. Jannik Larsen nævnte, at der er mulighed for at komme på
trænerkursus.
Det blev foreslået, at der sendes relevante links til DBTU / ØBTU hjemmesider ud til forældrene.
•Formanden takkede Jesper Christensen for en formidabel indsats som kasserer!

Afslutningsvis blev der traditionen tro udråbt tre korte og et langt "hurrahhh" for Virum-Sorgenfri BTK!

