Referat fra generalforsamlingen fredag den 28. februar 2020
Formanden, Guy Rubaudo, bød velkommen til de 8 fremmødte og præsenterede bestyrelsen og de
fremmødte. Bestyrelsen var klar over, at antallet af deltagere ville være lavere på grund af, at
dameholdet i håndbold er trukket. En æra i klubben er nu slut. Bowlingmesterskabet vil ikke afviklet i år,
da alle baner var booket til Teen Bowling.
1. Valg af dirigent
Morten Esmann blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning samt drøftelse af fremtidigt virke til godkendelse
Formanden gennemgik udvalgte emner fra året der gik, bl.a.;
•
•
•
•

Efter at vi sidste år måtte trække herrehåndboldholdene ville det blive en udfordring med kun et
damehold tilbage.
Klubbens organisation gør, at bestyrelsen skaber rammerne, mens det sportslige styres af
holdlederne.
Nadja Glavas har i 2019 deltaget i bestyrelsesarbejdet som kontaktled til håndbold.
Fokuspunkterne i 2019 var, at:
o Stabilisere organisationen.
o Fastholde de medlemmer vi har og gerne have flere medlemmer.
Specielt dette et stort problem med for få spillere i alle tre trupper.
o Fastholde målsætninger ud fra, at det er sammenholdet på de enkelte hold, der driver
værket.
o Bakke op om initiativer, der kan styrke sammenholdet og fællesskabet i klubben.

Fælles aktiviteter
På generalforsamlingen i 2019 blev Ronni Berlau bowlingmester. I lighed med tidligere år deltog vi i
afviklingen af Gladsaxedagen i august måned, hvor vi prøver at skaffe nye medlemmer. Årets
juleafslutning med volleyball måtte desværre aflyses, da Buddinge Skole aflyste de træningsaftener,
hvor vi havde planlagt afslutning. I 2020 skal vi have en snak med skolen om at undgå de mange
aflysninger, vi får på grund af skolens forskellige arrangementer.
Økonomi
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Et lyspunkt i 2019 var indgåelse af tre-årigt sponsorat med “MB Automatik”. Det betød, at vi kunne købe
kamptøj til seniorholdet. Tak til Rune Skov og MB Automatik.
Regnskabet viser et overskud på ca. 5.000 kr. Vi fik mindre udgifter til træner og turneringer, da
herrehåndboldholdet stoppet. Til gengæld var kontingentindtægterne også mindre.
I 2020 er lagt en opsparing ind på 10.000 kr.
Håndbold
2019 vil ikke blive husket som et godt år set fra håndboldsiden. Året forinden måtte vi stoppe med
herrehåndbold, og kort ind i januar 2020 måtte vi så trække det sidste hold, dameholdet.
Opstarten til sæson 2019/20 gik fint, men så begyndte det med skader, flytninger, graviditeter og
udmeldelser kort før jul gjorde, at det så skidt ud. Der blev afholdt spillermøde i januar, hvor
konklusionen blev at trække holdet fra turneringen.

Fodbold
Generelt er vi godt tilfreds med vores træningstider både ude og inde på Buddinge Skole samt på
kunstgræsbanerne ved Gladsaxe Stadion. Som tidligere nævnt skal vi dog have en snak med skolen om
de mange aflysninger, vi får i boldhallen.
Vi er også stadig meget glade for, at DAI kan stille med dommere til alle vores kampe.
Holdlederne gennemgik året for de tre hold. Et gennemgående træk er, at der stadig mangler spillere på
hvert hold. Mere om det senere i beretningen.
Fremtidigt arbejde
At vi ikke mere har håndbold på programmet, medfører praktiske opgaver med udmeldelse af forbund,
afmeldelse af tider, tilretning af hjemmeside, facebook m.v.
Nu skal alle kræfter sættes ind på at bevare fodboldafdelingen. Et forslag er indførelse af
træningskontingent for eksisterende og nye medlemmer, der ikke ønsker at spille kampe, men kun at
træne.
Klubbens medlemstal er nu på et niveau, hvor det organisatoriske arbejde er i overkanten i forhold til
medlemstal. Bestyrelsen vil derfor arbejde på forenkling af opgaver og eksempelvis måske stoppe med
kontingentopkrævning via betalingsservice.

Målsætninger og værdier
Guy Rubaudo gennemgik klubbens målsætninger og værdier.
Værdier er disse:
• Ansvar
• Respekt
• Engageret fællesskab
• Fair Play

Afstemning om beretning. Vedtaget.
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3. Regnskab
Kassereren gennemgik herefter regnskabet, som endte med et overskud på 5.000 kr.
Vi fik færre udgifter, men også færre indtægter. Overskuddet skyldes primært nye sponsorat.

Afstemning: Vedtaget.
I 2020 er budgettet med et overskud på 5.000 kr., og samtidig en opsparing på 10.000 kr. Som følge af
de udmeldte damespillere vil den budgetterede indtægt på 3.000 kr. i tilskud dog nok falde væk.
Det blev foreslået, at der oprettes en særligt post “Medlemsrekruttering” til synliggørelse af opgaven.

Ændring til dagsorden. Da der i Forslag til ændring af vedtægter indgår forslag, der har betydning for
Fastsættelse af kontingent blev rækkefølgende ændret.

4. Indkomne forslag.
Bestyrelsen har fremsat to forslag.
Foreslåede ændringer er markeret i kursiv i forslaget.
Træningskontingent
BEGRUNDELSE: For at give plads til medlemmer, der ikke ønsker at være fast tilknyttet et turneringshold
foreslår bestyrelsen, at der bliver besluttet et træningskontingent til nedsat pris for disse medlemmer.
Det vil være muligt i begrænset omfang at deltage i en kamp, hvis det er begrundet i, at holdet ellers
ikke kan stille op til kamp. Der skal derfor indhentes spilletilladelse selvom der er tale om
træningskontingent. Det er bestyrelsens opfattelse, at træningskontingent kan være med til at fastholde
medlemmer.
FORSLAG: § 4: Kontingent.
Stk. 1. Kontingent for aktive medlemmer, træningsmedlemmer og passive medlemmer fastsættes en
gang årligt på den årlige generalforsamling.
Afstemning: Vedtaget
Der var til punktet en del indlæg, som også har tilknytning til medlemsrekruttering. Indlæggene indgår
derfor under punktet Eventuelt.
Tegningsret
BEGRUNDELSE: Klubbens bank mener ikke, at der er overensstemmelse mellem klubbens vedtægter og
kassererens adgang til klubbens konto.
FORSLAG § 7: Ledelse
Stk. 1. Klubben tegnes af formanden. Ved betaling af regninger over foreningens bankkonto har både

formand og kasserer hver for sig tegningsret.
Afstemning: Vedtaget
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5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår følgende kontingentsatser:
•
•
•

2 x 700 kr. årligt, for aktive medlemmer (ingen ændring)
1 x 200 kr. årligt for passive medlemmer (ingen ændring)
2 x 350 kr. årligt for træningsmedlemmer (ny)

Afstemning: Vedtaget.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår genvalg til formand Guy Rubaudo, samt revisorerne Morten Esmann og Mia
Trustrup.
Formanden blev genvalgt.
I 2010 deltog Nadia Glavas som suppleant i bestyrelsen som kontakt til bestyrelsen. Hun er nu ikke
længere medlem.
Henrik Hinsch meldte sig som suppleant.
Henrik Hinsch blev valgt.

Posterne er herefter:
✓
✓
✓
✓

Formand Guy Rubaudo
Kasserer Pia Bagger
Bestyrelsesmedlem Peder Stig Andersen
Suppleant Henrik Hinsch

✓ Revisor Morten Esmann
✓ Revisor Mia Trustrup
Inden næste generalforsamling skal bestyrelsen kigge på vedtægterne i forhold til valg af suppleant. Med
kun tre i bestyrelsen er der i tilfælde af frafald mere behov for at bestyrelsen kan “udpege” en suppleant.
Suppleanten skal kunne træde ind og varetage den konkrete opgave.
7. Eventuelt
Flere adgangsbrikker
Der var ønske om, at der til hvert hold er flere spillere med adgangsbrikker.
Besluttet, at hvert hold får adgangsbrikker til to spillere. Lige nu er det kun seniorholdet, der mangler.
Seniorholdet giver Pia Bagger besked om, hvem der udover Camur skal have en adgangsbrik.
Medlemsrekruttering
Der kom på generalforsamlingen flere indlæg og forslag i forbindelse med behovet og problemer med
rekruttering af nye medlemmer til alle hold.
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Dette er oplistning af indlæg:
• Vi mangler fødekæden i form af unge medlemmer
• Medlemskampagne kan målrettes med særlige grupper / institutioner, f.eks. seminarier,
studerende
• Nedsættelse af arbejdsgruppe med medlemmer fra hvert hold til at komme med konkrete forslag
• Moderne hjemmeside
• Hvorfor stopper mange nye medlemmer hurtigt?
• Er vi gode nok til at tage imod spillere, som er “til låns” til en enkelt kamp – hvad er årsagen til,
at de ikke melder sig ind?
• Er vi synlige nok i forhold til træning for interesserede?
• Er træningen interessant nok for medlemmerne?
• Hvad kan vi lokke med i forhold til potentielle medlemmer?
• Fusion med andre hold
• Spillerne skal være bedre til at bakke op om træning. Det er ond cirkel, når nogle bliver væk
fordi der er for få
• Der skal ressourcer fra andre end bestyrelsen til at komme med forslag til kampagne
• Skal der være mulighed for at opdele kontingentet i flere rater for at imødegå de unge?
• Det vedtagne træningskontingent giver isoleret set nok ikke mange medlemmer, men der ligger
en signalværdi i beslutningen.

Det blev besluttet, at bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe med repræsentanter for hvert af de tre
hold, så vidt muligt.

Inden de fremmødte drog mod Restaurant Fik-Ret, blev der foretaget udtrækning af ”Mød-op-præmier.

Referent: Peder Stig Andersen
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