
Gladsaxe BTK

Referat af Generalforsamling onsdag d. 11. maj 2022

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 sæsonen, som endnu engang var påvirket af corona og 
efterfølgende brand. Vi har forsat ca. 200 medlemmer, og er derved blandt de 10 største klubber i 
Danmark.

Gladsaxe har sagt ja til at afholde Senior og Veteran DM første weekend i marts 2023. Det bliver et 
stort stævne, og bestyrelsen håber på, der vil være stor tilslutning fra medlemmer til at få det hele 
til at forløbe godt. Bordtennis Danmark bliver også 80 år, så der vil blive gjort lidt ekstra ud af det, 
bl.a. har de bedste seniorspillere lovet at de stiller op til DM.

Torben takkede af som formand, men vil gerne opstille som almindelig bestyrelsesmedlem. 
Samtidig informerede Torben om, at næste år ønsker Ib at forlade posten som kasserer (har været 
det uafbrudt i 57 år !!!!!) så hvis nogen blandt medlemmerne tænker, at posten kunne være noget 
for dem, hører bestyrelsen meget gerne fra vedkommende.

Herefter blev ordet frit:

Kommentarer fra GF:

Lars Høgsberg: Stor tak til Torben for arbejdet gennem årene som formand.

Der arbejdes på flere områder med at få nogle nye lokaler, men det kommer formentlig til at 
vare en del år endnu, inden vi kan få det. Vi har god kontakt med andre sportsforeninger og 
håber, vi kan finde ud af noget sammen med dem.

Der blev snakket lidt om de forskellige muligheder der er i spil. 

Svend: Hvis Gladsaxe skal spille i Østserien kræver, det nogle bedre lokaler.

Henrik: Mange tak til Torben for arbejdet.

Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.



3. Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

4. Fremlæggelse af revideret regnskab 2021 og budget for 2022

Fremlæggelse af regnskab 2021-22: Kasserer Ib Olsen gennemgik kort hovedposterne i regnskabet 
for kalenderåret 2021, og takkede Bjarne Kjeldsted Jensen for god sparring og hjælp.

Pernille Eskebo: Sodavandsautomat vs. køleskab? Ifølge Ib ser sodavandsregnskabet ok ud, folk 
betaler.

Revisor Henrik Hansen har gennemgået bilag og regnskab. Det ser godt ud - har flg. til overvejelse

- Formuen kunne evt. placeres/investeres i noget, der giver lidt mere i rente

- Tøjbeholdningen er stor, og det skal overvejes, hvor meget der indkøbes

- Indkøb af borde

Herefter blev regnskabet godkendt.

Daniel Strauss: Vedrørende indkøb af storskærm foreslog Daniel, at det gav mening at aftale brug af
lokalerne med AB, inden en storskærm indkøbes.

Lars Høgsberg: Der laves et særskilt regnskab for DM. Der skal indkøbes en del nye borde til DM, og
formentlig kan vi overtage nogle af dem.

Budget 2022 blev godkendt.

5. Valg ifølge lovene:

Valgt til bestyrelsen blev:

Pernille Eskebo blev valgt til formand for 2 år

Medlem Jette Høier blev genvalgt for 2 år

Medlem Torben Lang blev valgt for 2 år

Suppleant Oskar Eriksen blev valgt for 1 år

Revisor Henrik Hansen blev genvalgt

Lars Høgsberg: Lars påpegede at alle medlemmer af bestyrelsen, på nær formand/kasserer, skal 
vælges sideordnet og at generalforsamlingen bør stramme op på dette ved afholdelsen af næste 
generalforsamling.



6. Eventuelt

Gerd Lundquist: 60+  vil gerne afholde sommercamp i uge 30. Vil meget gerne have nogle flere 
med ud til stævner.

Daniel Strauss: Ikke så stort fremmøde til onsdagstræning for seniorer. Daniel har været til stævne i
Rødovre og synes, at man skulle arrangere noget senior samarbejde med andre klubber. 

Lars Høgsberg: Overveje evt. et 60+ DM i forbindelse med senior DM måske fredag formiddag.

   __________________ _______________________ ___________________

Referent: Jette Høier Dirigent Leif Harder Carlsen Formand: Torben Lang
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