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Generalforsamling 

Tirsdag d. 18 februar 2014 
World Cup Hallen !!

Dagsorden. !
1. Valg af dirigent 
2. Beretninger 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 
5. Fastsættelse af kontigent 
6. Valg af ledelse 
7.       Eventuelt. !!

Program !!
1) 
Bjarne blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at general forsamlingen var 
varslet i tide. Der var 15 medlemmer fremmødt inkl. bestyrelsen. 
-Tak til Martin, for stegt flæsk ad libitum!! !
2) 
Beretningerne gennemgås. 
Tine efterlyser en mere positiv indstilning, generelt. 
Mere engagement, og seriøsitet. Tjek jeres kalender, så det ikke kommer                                             
bag på nogle, at de skal spille / har meldt sig til eksempelvis Cup eller LP.   !
Tommy Christensen mener, at der har figureret forkerte datoer for 
landspokalen, og at der har været et overlap af datoer. 
Tommy Erichsen foreslår, at det er holdlederen der sætter holdene for do. !
Mogens ønsker Herre-3 lavet om til et 3-mands hold, så det er nemmere at 
stille hold. Bjarne forklarer årsagen til 6-mands hold, men synes det er en god 
ide, at lave dem om til 3-mands hold. !
Bjarne beretter om ungdommen flotte medalje høst - og alle roser Mogens og 
Bjarne for deres indsats om tirsdagen, til træning. 
Danny spørger i samme anledning, hvad det bliver til med flytning af 
ungdommens træningstidspunkt, grundet den nye skolereform. 
Alle mener det er en god ide, at ungdom og seniorer træner samme dag, 
for at supplere hinanden bedre. 
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3) 
Tine gennemgår regnskabet, og udleverer samtidigt et budget for 2014 
Der er underskud på ca. 12.000, som primært er baneleje som følge af færre 
medlemmer. 
Der har også været givet tilskud til herre 1 i ligaen. 
Samtidigt modtager vi 10.000 kr. færre, fra Rødovre kommune, da vi ikke 
haver lige så mange ungdomsspillere som tidligere. 
Vi vil fremover kun have 16 baner, hvilket giver et overskud på 3.000 kr. 
Ved stort fremmøde kan vi således spille 5 på et banesæt, eller leje ekstra 
baner, efter behov. Regnskabet blev herefter godkendt. !
4) 
Der er ikke fremsendt nogle forslag. !
5) 
Der er Ingen ændringer vedrørende kontingent, men fremover vil der være 
færre baner til rådighed. Tine forklarer hvorledes størstedelen af kontingentet 
er baneleje (295,00 kr.) !
6) 
Tine blev genvalgt som kasserer. 
Marianne blev genvalgt som seniorleder for damerne, og meddelte i samme 
anledning at det var hendes sidste periode. 
Bjarne blev genvalgt som ungdomsleder. 
Danny blev valgt som suppleant. 
Palle blev genvalgt som revisor. 
Ole blev genvalgt som revisorsuppleant. !
7) 
Tine henleder opmærksomheden på, at Center BK fylder 50 år  
til næste år - Den 9.april 2015 
Der er enighed om, at det skal fejres med fest, stævne m.v. 
Bjarne foreslår, at vi søger Rødovregaard, om lån af lokaler. !
Det er dog uvist, om der skal være klubfest den 24.5.14, efter 
klubmesterskaberne. -Eller måske en anden dag….!? 
Hvem tager action på dette ? !!!!!

TAK FOR GOD RO OG ORDEN.


