
 

 

Gladsaxe BTK 
Referat af Generalforsamling mandag d. 14. juni 2021 

 

 

1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslog Leif Harder Carlsen til dirigent. Leif modtog valg og 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. Omkring 25 medlemmer 
var fremmødt. 

2. Formandens beretning:  

Formand Torben Lang gennemgik og supplerede mundtlig formandens og 
bestyrelsens beretning (vedlagt). Formanden sagde tak for en sæson, som aldrig 
rigtig kom i gang. En stor tak til Lars Høgsberg, som blev årets leder i BTDK og årets 
idrætsleder i Gladsaxe. Også en stor tak til Henrik Larsen, som forlader bestyrelsen. 
Herefter blev ordet frit: 

Kommentarer fra GF: 

Lars Høgsberg sidder i en arbejdsgruppe omkring idrætsfaciliteter i Gladsaxe. 

Der blev snakket lidt om lokalet.  

Niels: ok til bredden, eliten mangler et sted. 

Leif Carlsen: Der bliver spillet hele dagen, så godt med et stort lokale. 

Daniel Strauss: Tak til klubben for den mulighed, at man kan spille 365 dage om 
året  

Carsten: Opfordrer til at spille i weekenden og udnytte, at andre klubber er 
misundelige på vores forhold. Dejligt at vores borde står oppe fast. 

Lars Høgsberg: Vi beholder lokalet, indtil vi har noget andet, som er bedre. Flere 
klubber har fået bedre forhold. Vores lokale er ikke godt til undervisning af flere.  

Der var generel tilfredshed med lokalet, idet bordene står fast oppe, der kan 
spilles i weekenden. Fint at der arbejdes med at få nye lokaler.  

Niels: Kontingent ok og pænt overskud, men er det realistisk med penge til et 
nyt lokale - er det nok. 

Lars Høgsberg og Torben Lang: Har lavet et skema til kommunen angående, hvor 
meget vi bruger lokalet. Vi vil gerne opspare nogle penge, så vi har mulighed for 
at få et nyt lokale. Evt. i den gamle skøjtehal, når den forlades af skøjteløberne 
om ca. 2 år. 

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget. 



 

 

3. Indkomne forslag: 
Ingen indkomne forslag. 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2020 og budget for 2021 

Fremlæggelse af regnskab 2020-21: Kasserer Ib Olsen siden 1965 gennemgik kort 
hovedposterne i regnskabet for kalenderåret 2020, og takkede 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. 

Henrik Hansen: Formuen på næsten 300.000 kr. kunne evt. placeres/investeres i 
noget.  

Lars Høgsberg: Der vil blive brugt nogle flere penge på træning i den kommende 
sæson 

Leif Carlsen: Evt. kunne man have en post, der hedder ”henlæggelse”. 

Budget 2021 godkendt 

 

5. Valg ifølge lovene: 

Valgt til bestyrelsen blev: 

Kasserer Ib Olsen blev genvalgt for 2 år 

Medlem Daniel Strauss blev genvalgt for 2 år 

Medlem Lars Høgsberg blev genvalgt for 2 år 

Medlem Gerd  Lundquist blev valgt for 2 år 

Suppleant Pernille Eskebo blev valgt for 1 år 

Revisor Henrik Hansen blev genvalgt 

 

Henrik Larsen, som trådte ud af bestyrelsen, blev takket for sin store indsats 
for klubben 

 

6. Eventuelt 

 

Leif Carlsen: Hilsen til alle fra Alin 

   Pernille Eskebo: Kom til træning om onsdagen, der er god plads. 



 

 

   Gerd Lundquist: 60+ mangler forsat ca. 15 stk. efter corona 

   Lars Høgsberg: Ungdom træner mandag og torsdag i sommerferien om formiddagen 
kl. 10-12, og har mulighed for at spille med 60+. Der er træningslejr i uge 27 for 
ungdom. 

   Henrik Larsen: Tak for vin. Holder en pause fra bordtennis pga en skade. 
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