
 

 

Gladsaxe BTK 

Referat af Generalforsamling mandag d. 15. juni 2020 

 

I. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Leif Harder Carlsen til dirigent. Leif modtog valg og konstaterede, at gen. 

forsamlingen var lovligt indvarslet. Omkring 30 medlemmer var fremmødt. 

II. Formandens beretning: 

Formandens beretning (fremlagt skriftligt) blev gennemgået og suppleret mundtligt ved formand, 

Torben Lang. Formanden glædede sig over en klub i fremgang, de mange aktiviteter og et godt 

medlems miljø, selvom sæsonen blev noget amputeret grundet Covid 19 krisen. Herefter blev 

ordet frit: 

Kommentarer fra GF: 

Svend Hansen: Forslag om stævner f.eks. i weekenderne med naboklubber. Prøve at få flere 

til at stille op til stævner – lave nogle opslag. 

Ib Olsen: 60+ har 75 medlemmer. Der bliver træning i juni mandag og torsdag, hvor 34 har 

tilmeldt sig. Der vil muligvis blive spillet hele sommeren. Lars Høgsberg har lavet et godt 

indlæg til kommunen angående ønske om nyt lokale. 

Henrik Hansen: Tak til bestyrelsen generelt, og informationen omkring Corona-krisen. Vi 

skal være opmærksomme på nye spillere, sørge for at tage godt imod dem og spille med 

dem. 

Pernille Eskebo: Generelt blive bedre til at spille med hinanden og hjælpe hinanden, især 

hjælpe nye i gang. 

Lars Høgsberg: Opfordrede flere til at tage den nye træneruddannelse, som er anderledes 

end den tidligere. Den er mere baseret på sjov og leg. Lars foreslog at vi skal have de 15-18 

årige uddannet, så kan vi måske bedre holde på dem. Gode trænere er forudsætningen for at 

holde på nybegynderne. 

Carsten Nielsen: Savner nogle grundøvelser til seniorerne. Svend vil gerne hjælpe om 

onsdagen. 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 

 



III. Indkomne forslag: 

Bestyrelsen havde fremlagt og foreslået nogle tilføjelser og justeringer til klubbens eksisterende 

Vedtægter. Ændringerne blev kommenteret af formanden og Lars Høgsberg – hvorefter de blev 

drøftet i forsamlingen og vedtaget med en enkelt ændring til rækkefølgen på dagsorden til gen. 

forsamling (”Fremlæggelse af revideret regnskab” blev flyttet op foran ”Indkomne forslag”).  

De godkendte og reviderede Vedtægter er vedlagt som bilag, og lagt på hjemmesiden. 

IV. Fremlæggelse af revideret regnskab 2019 og buget for 2020 

Fremlæggelse af regnskab 2019-20: Kasserer Ib Olsen gennemgik kort hovedposterne i 

regnskabet for kalenderåret 2019, og takkede ”medkasserer” Bjarne Kjeldsted Jensen for god 

sparring og hjælp. Revisor Henrik Hansen gav en blank påtegning efter gennemgang af bilag og 

regnskab.  

Herefter blev regnskabet godkendt. 

Budget 2020: Bestyrelsen foreslog en kontingent forhøjelse. Lars Høgsberg motiverede og fortalte 

om det nye medlemskontingent til BTDK til delvis erstatning af det nuværende licens system. 

Fremover skal alle klubber betale et medlemskontingent på 125 kr. per medlem til BTDK og derud 

over skal de 19-59 årige betale 250 kr. i licens (hvis de altså ønsker at spille turneringer, stævner 

m.v.) – alle andre skal ikke betale licens. Alle, der ønsker at deltage på hold, til turneringer, stævner 

osv. skal dog fortsat ”løse licens”, men den er altså gratis, medmindre man er mellem 19-59 år. 

Andre motiveringer for kontingentforhøjelsen fremgik af materialet udsendt inden mødet, men gik 

især på: Stigende trænerudgifter, indkøb af nye borde, egenfinansiering i forbindelse med dialog 

med kommunen om bedre lokaler, m. fl.. 

Kontingent forhøjelse vedtaget. De nye kontingentsatser er herefter:  

 Kontingent gældende for sæson 2020-2021 

Ungdom øvede 1.500 kr./år 

Ungdom begyndere 1.250 kr./år (ekskl. indmeldelsesgebyr = 100 

kr.) 

Senior holdspillere 1.500 kr./år (inkl. licens) - for alle 

Senior motionist 1.000 kr./år 

60+ 500 kr./år 

 

Budgettet bør være klar omkring årsskiftet, og offentliggøres senest med udgangen af januar mdr..  

Budget: Der er et ønske om en opvaskemaskine. 60+ vil kigge på, om det kan lade sig gøre og tale 

med Thomas Jørgensen på Stadion. 

Budget 2020 godkendt 
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