Gladsaxe BTK
Referat af Generalforsamling tirsdag d. 25. april 2017
Til stede: Torben Lang, Ib Olsen, Daniel Strauss, Henrik Larsen, Lars Høgsberg, Bjarne Kjeldsted, Leif Carlsen,
”en forældre”?? og Hans Andreasen (referent).
Afbud fra: Tommy Milword
Emne
1. Valg af dirigent
 Leif Carlsen blev enstemmigt valgt til dirigent.
 Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt
2. Formandens beretning
Formanden konkluderede, at det har været et godt år for GBTK og gennemgik årets væsentligste
begivenheder, herunder at:
 Der har været en kraftig fremgang i antallet af medlemmer – særligt ungdom – således at vi
nu er tæt på at være 100 medlemmer. Dertil kommer 30-40 medlemmer i regi af 60+
 Fremgangen blandt ungdom skyldes bl.a. Skoleturneringen, Sommerferieaktiviteterne og den
løbende skoleundervisning samt en stor indsats fra Lars Høgsberg og Ib Olsen
 Opstarten af 60+ bordtennis har været en stor succes godt hjulpet på vej af Ib Olsen
 Der er et godt løbende samarbejde med kommunen både omkring lokaler og aktiviteter
 Trænerne gør en stor indsats for ungdomsarbejdet, og tilbuddet til Ungdom A er udvidet med
træning af Carsten Egeholt
 Via et legat fra FIG har vi fået støtte til indkøb af ny boldrobot, som er med til at gøre
træningen endnu mere spændende og afvekslende
 Vi har i år kun haft et enkelt ungdomshold i Yngre Drenge A-rækken. Efter en hård start er det
gået bedre og bedre, og holdet er kravlet op på en fornem midterplacering
 Pointstævnerne har været en stor succes med 15-20 ungdomsdeltagere hver gang
 Senior Hold 1 klarede skærene i deres række og fortsætter forhåbentlig i deres række til
næste år
 Senior Hold 2 blev desværre sidst i deres række og rykker derfor som udgangspunkt ned i
Serie 3 (vi regner dog med at søge om tilladelse til at forblive i Serie 2)
 Resultatet af Senior Klubmesterskaberne blev (Ungdom spilles senere):
o Række A: 1) Lars Høgsberg, 2) Henrik Larsen, 3) Henrik Hansen
o Række B: 1) Torben Lang, 2) Daniel Strauss, 3) Ib Olsen
 Vi har nu spillet tre sæsoner her på stadion og er glade for lokalet. Der er dog stadig lidt
udfordringer, blandt andet med det glatte gulv. Til gengæld har vi fået lov til at bruge
køkkenfaciliteterne.
 Der er desværre konstateret asbest i nogle af de byggematerialer, der er brugt i tribunen, og
der skal derfor gennemføres en renovering af lokalet henover sommeren.
 Klubben har i år 60 års jubilæum, og bestyrelsen arbejder på et forslag til, hvordan det kan
blive markeret
 I det kommende år vil bestyrelsen i samarbejde med DGI og FIG vurdere mulighederne for at
lave et foreningsudviklingsprojekt med udgangspunkt i GBTK’s styrker og svagheder.
Hensigten er at sikre, at klubbens ambitioner skaleres efter ressourcer, og at fokus og
prioritering er på plads.
 Formanden takkede Tommy Milword (afgående bestyrelsesmedlem) for hans indsats i
bestyrelsen
 Formanden benyttede samtidig lejligheden til at ære mindet af klubbens tidligere formand og

mangeårige medlem, Per Olsen, der afgik ved døden i forrige måned
3. Indkomne forslag
 Der var ikke indkommet nogen forslag udover bestyrelsens eget forslag (se næste punkt)
 Bestyrelsens forslag om en ændring af kontingentsatserne blev enstemmigt godkendt som
fremlagt
4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2016 / budget for 2017
 Klubbens kasserer gennemgik regnskabet, og regnskabet blev enstemmigt godkendt
 Der blev spurgt til posterne ”kontorhold” og ”bøder”, som blev uddybet. ”Klubtøjsregnskab”
blev ligeledes uddybet
 Muligheden for sponsorater blev kort drøftet, og det blev oplyst, at det er noget, som
bestyrelsen vil arbejde videre på i det kommende år
5. Valg ifølge lovene
 Ib Olsen blev genvalgt som kasserer
 Daniel Strauss blev genvalgt som medlem
 Lars Høgsberg blev genvalgt som medlem
 Hans Andreasen blev genvalgt som medlem
 1 medlemsplads er ledig: Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at optage et
bestyrelsesmedlem, hvis der i løbet af året skulle blive mulighed for det
 Bjarne Kjeldsted blev valgt som suppleant. Det vedtaget, at der kun skal vælges én suppleant
 Henrik Hansen blev genvalgt som kritisk revisor
6. Eventuelt
 Bestyrelsen bør overveje muligheden af at invitere til fællesspisning i forlængelse af
generalforsamlingen til næste år

Referent
Hans Andreasen

