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Generalforsamling 
Tirsdag d. 14 februar 2012 

World Cup Hallen 
 
 
Dagsorden. 
 

1. Valg af dirigent 
2. Beretninger 
         a: Bestyrelsens  
         b: Seniorudvalgets  
         c: Ungdomsudvalget 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontigent 
6. Valg af ledelse 
       På valg er: 
  Kasserer: Tine 
  Senior leder damer. Ulla 
  Ungdomsleder. Martin   
        Revisor. Palle   
  Revisor. suppleant Ole  
7. Eventuelt. 

 
 
Program 
 
 

1) 
Jeanette blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at general forsamlingen 
var varslet i tide. Der var 19 medlemmer fremmødt inkl. bestyrrelsen. 
 
2) 
Formanden supplerer sin beretning, med at opfordre medlemmerne til at tage 
et dommerkursus, idet klubben har fået flere dommervagter, som følge af et 
ekstra tilmeldt hold. Martin spørger om hvorvidt det er en betingelse for at 
tilmelde et hold, at der udpeges en dommer – det er det ikke. Der nævnes 
”Sundby”- modellen, hvor holdene selv er dommere, som en mulig løsning. 
Jeanette konkluderer  : Flere dommere på banen.......!!! 
Formanden runder sin beretning af, med at takke Ulla og Martin, som ikke 
ønsker genvalg, for deres store indsats. 
 
Bjarne havde ingen yderligere bemærkninger til den skriftlige beretning, som 
kunne fortælle om fine resultater, samt rekorder, i den forgangne sæson. 
Der var ingen yderligere spørgsmål – beretning godkendt. 
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Ulla var ikke tilstede. Der blev spurgt om der var andre end de ”sædvanelige” 
der ønskede at spille på MIX-hold, for evt. at tilmelde et hold mere. 
Lene understregede, at det IKKE var et lukket hold!! 
 
Martin takker af for denne gang, og beretter at Victor er udtaget til at spille EM 
i Aalborg, sammen med tidligere Center spiler Martin Øager. 
Bestyrrelsen takker Martin for sin store indsats med ungdommen. 
 
3) 
Tine udleverer regnskabet, og gennemgår de vigtigste poster. 
Tilskudet fra Rødovre kommune er bl.a. sat ned fra tidligere 90.000+, til nu 
67.570 kr. Ungdomsafdelingens sponsor fortsætter desuden ikke i næste 
sæson. Ungdomsafdelingen har et lile overskud, hvorimod seniorafdelingen 
har underskud, primært p.g.a. køb af nye trøjer, samt tilskud til 1.holdet i 
ligaen.  Der er kun ca. 3000 kr i restance (% passive) og vi får ca. 8-9000 fra 
Grøndals fonden. 
Allan spørger til posten ”KBU dommervagt” – Martin forklarer om kredspuljen. 
 
4) 
Mogens har fremsendt forslag til ændring af §6, der er en tilføjelse til det 
eksisterende, som kræver at passive medlemer skal meddele bestyrrelsen 
skriftligt, hvis de ønsker at være aktive igen. 
Dette blev godkendt med overvældende flertal. 
 
5) 
Ingen ændringer vedrørende kontingent. 
 
6) 
Kasserer: Tine er villig til genvalg. 
Senior leder damer : Marianne Jensen afløser Ulla 
Ungdomsleder : Bjarne afløser Martin, som dog gerne vil være suppleant. 
Seniorleder Herrer : Flemming afløser Bjarne ( kun valgt for 1 år) 
Revisor : Palle er villig til genvalg. 
Revisor suppleant : Ole er villig til genvalg. 
 
7) 
Der blev under punket eventuelt, snakket lidt videre om dommervagter, 
Hvordan det foregår i praksis, hvor lang en vagt er o.s.v. 
 
Medlemstal: 
 
25 aktive Herrer / 6 passive 
15 aktive Damer / 2 passive 
26 aktive Ungdom / 3 passive 

 
TAK FOR GOD RO OG ORDEN. 


