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Referat fra generalforsamlingen  

mandag den 28. februar 2022. 

Formanden, Guy Rubaudo, bød velkommen til de 

18 (og 19 fra punkt 4), der var mødt op til denne 

ordinære generalforsamling. Det er ikke længe 

siden, september 2021, at vi sidst havde 

generalforsamling. Så meget er der heller ikke sket 

siden, og da det vigtigste punkt denne gang er 

valg af ny bestyrelse, vil beretningen blive 

gennemgået meget kort.   

1 - Valg af dirigent og referent 

Morten Esmann blev valgt som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen er indkaldt til tiden. Der 

blev spurgt til om punktet med valg af ny bestyrelse kunne rykkes frem i dagsordenen. Men både af 

hensyn til klubbens vedtægter og overfor Gladsaxe Kommune er det vigtigt, at regnskabet godkendes.  

Dagsorden jfr. indkaldelse fastholdes derfor.  

  

2 - Bestyrelsens beretning samt drøftelse af fremtidigt virke til godkendelse  

Guy Rubaudo gennemgik kort, hvad der er sket siden generalforsamlingen i september 2021.  

Siden september har klubbens to hold deltaget i kampe og træning. Ligeledes er futsal kommet i gang.  

Da bestyrelsen kun består af tre medlemmer, har det været nemt administrativt at kunne holde 

kontakten når der skulle træffes beslutninger.  

Bestyrelsen besluttede, at kontingentet for 2. halvår 2021 blev nedsat til 350 kr. Det blev vurderet, at 

klubbens økonomi kunne bære det. Både for at tiltrække nye, men også fastholde gamle medlemmer.  

“MB Automatik” er stadig sponsor frem til april 2022.  

Opkrævning af kontingent for 1. halvår 2022 har bestyrelsen besluttet at udsætte til 1. april, da det ikke 

ville give mening, at opkrævning kontingent 1. februar og så eventuelt måtte lukke klubben på denne 

generalforsamling. 

Gennem de sidste 1½ år har bestyrelsen varslet, at der senest i 2022 skulle vælges nye 

bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen skal som minimum bestå af formand, kasserer og næstformand. 

Den nuværende bestyrelse er stadig i klubben og vil selvfølgelig være behjælpelig ved overgangen. Det 

er vigtigt, at der vælges en ny bestyrelse, da klubben ellers vil lukke på efterfølgende generalforsamling 

denne aften. 

Afstemning om beretning. Vedtaget med 18-0.  

 

3 - Regnskab til godkendelse og budget til orientering 

Kassereren (Pia Bagger) gennemgik herefter regnskabet, som endte med et underskud på 20.340 kr., og 

dermed en beholdning på 17.069 kr. ved årsskiftet. Uden sponsorindtægten på 6.000 kr. havde 

underskuddet været større. Den største udgift var deltagelse i turneringer og bøder for afbud til kampe 

på 32.267 kr. Der er ikke fremlagt et budget for 2022, da det vil binde den nye bestyrelse.  

Spørgsmål:  

• Hvordan kan posten Tilskud være negativ? - der burde retteligt have stået tilbagebetaling af 

tilskud. Da vi søgte tilskud, havde vi flere unge medlemmer i håndboldafdelingen, men de 

stoppede, hvorfor vi tilbagebetalte tilskuddet.  
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• Hvorfor er udgiften til turneringer så stor (32.267 kr.) - i 2021 var tilmeldt tre udendørshold og et 

futsalhold. Desuden havde vi flere bøder pga afbud til kampe.  

• Hvad dækker posten Godtgørelser? - det er godtgørelse til holdledere, tøjvaskere, pasning af 

klubbar og til bestyrelsen. Det følger de maksimale satser jfr. lovgivningen. Den nye bestyrelse 

kan regulere disse, hvis det ønskes.  

 

4 - Fastsættelse af kontingent 

På generalforsamlingen i september 2021 blev det besluttet, at kontingentet for aktive og 

træningskontingent for 1. halvår 2022 skulle fastsættes til 350 kr. (og for passive 200 kr.) 

Det foreslås, at bestyrelsen får mandat til at fastsætte kontingentet for 2. halvår 2022. 

Afstemning: Vedtaget med 19-0. 

 

5 – Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 

 

6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen.  

Guy Rubaudo (formand), Pia Bagger (kasserer) og Peder Stig Andersen (næstformand) er alle på valg. 

 

Formand: Izzet Camur stiller op. 

Næstformand: Peter Abel Gjaldbæk stiller op. 

Kasserer: Nicklas Gade Olsen stiller op.  

Suppleanter: Henrik Hinsch (Buster) og Tim Nørager Larsen stiller op.  

Revisorer: Morten Esmann er villig til genvalg og derudover stiller Michael Cordes op.  

Generalforsamlingen tilsluttede sig enstemmigt. 

 

Posterne er herefter: 

✓ Formand Izzet Camur for en 2-årig periode  

✓ Kasserer Nicklas Gade Olsen for en 1-årig periode 

✓ Næstformand Peter Abel Gjaldbæk for en 1-årig periode 

 

✓ Suppleant Henrik Hinsch for en 1-årig periode 

✓ Suppleant Tim Nørager Larsen for en 1-årig periode 

 

✓ Revisor Morten Esmann for en 1-årig periode 

✓ Revisor Michael Cordes for en 1-årig periode 

 

7.  Eventuelt 

Den afgåede bestyrelse blev takket for mange års arbejde i og med klubben. Der blev overrakt en gave 

og en buket blomster. 

Morten Esmann afsluttede generalforsamlingen. Guy Rubaudo takkede for fremmødet og ønskede den 

valgte bestyrelse velkommen til arbejdet.  

 

 

Referent: Peder Stig Andersen  

2. marts 2022 
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