
                  Gladsaxe BTK  

Referat af Generalforsamling tirsdag 4. april 2019 
 

1. Valg af dirigent 

 Leif Carlsen blev enstemmigt valgt til dirigent. 

 Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indkaldt 

2. Formandens beretning 

 Er vedlagt som selvstændigt bilag: 'formandens beretning 2019' 

 Kommentarer fra Generalforsamlingen: 
o Op og nedtagning af borde (Ib): Der laves en vejledning om op-/nedtagning af borde, 

samling af net osv. Denne hænges op. 
o Lars Høgsberg gav en opdatering om udviklingen i Dansk Bordtennis, især med hensyn 

til strukturændringer samt DGI og DBTU. 
o Der var ikke helt stemning nok for forslaget om at indkøbe en opvaskemaskine 
o Pernille Eskebo tilbød at give et indlæg om kost og ernæring i forbindelse med 

træning for ungdom og deres forældre. Tak for super tilbud. 
o 2-3 frivillige 60+'ere søges til arrangement af Skole-OL arrangement til næste forår 

2020. Arbejdet består i at være på forskellige poster, vise tilrette og holde styr på 
løsgående bolde osv. Bestyrelsen vender tilbage senere. 

o 60+ vil gerne have instruktører og træning, og 60+'erne blev opfordret til at finde 3-4 
medlemmer, som kunne have lyst og tid til at deltage i trænerkurser og på den måde 
få inspiration til at træne 60+ medlemmerne. 

o Der var stor tilfredshed med gulvet, som sidste sommer fik tilført skridsikker 
belægning. 

 Formandens beretning blev vedtaget  

3. Indkomne forslag 

 Der var ikke indkommet nogen forslag 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 / budget for 2019 

 Regnskab og budget blev gennemgået, og det ser godt ud. 

 Regnskabet blev godkendt 

5. Valg ifølge lovene  

 Kasserer Ib Olsen blev genvalgt for 2 år  

 Medlem Lars Høgsberg blev genvalgt for 2 år 

 Medlem Daniel Strauss blev valgt for 2 år  

 Bjarne Kjeldsted Jensen blev valgt som suppleant for 1 år 

 Henrik Hansen blev genvalgt som kritisk revisor 

6. Eventuelt 

 Intet 
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