9. februar 2018
REFERAT FRA GENERALFORSAMLING
ONSDAG DEN 7. FEBRUAR 2018 KL. 19.00
Klubkontoret i Lillerødhallerne var reserveret til GF og bekræftet i bookningssystemet,
men var optaget af Lillerød Gymnastik. GF blev derfor flyttet til mødelokale 1.
Dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent.
Lars E. Rasmussen konstaterede med glæde et større fremmøde end sædvanligt og bød
velkommen. Lars E. Rasmussen indstillede at generalforsamlingen valgte Ole Rasmussen som
dirigent og referent. OR takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i
overensstemmelse med de regler, der skal opfyldes i henhold til klubbens vedtægter af 1. januar
2010. Generalforsamlingen er således lovligt indkaldt.
Punkt 2 – Fremlæggelse af årsberetning.
Lars E. Rasmussen fremlagde årsberetning for 2017. Forsamlingen kvitterede med applaus.
Punkt 3 – Fremlæggelse og godkendelse af klubbens reviderede regnskab.
Kasserer Lars E. Rasmussen fremlagde klubbens reviderede regnskab for 2017 og gennemgik
herefter de enkelte poster i regnskabet. Regnskabet blev godkendt med applaus.
Punkt 4 – Budgetredegørelse og fastsættelse af medlemskontingent.
Kasserer Lars E. Rasmussen redegjorde for driftsbudget 2018 og forudsætningerne for budgettet.
Bestyrelsen foreslog på denne baggrund uændret kontingent for sæson 2018/2019 for ungdom og
for seniorer og en forhøjelse af kontingentet for motionister på kr. 100,- fra kr. 500,- til kr. 600,pr. sæson.
GF besluttede følgende kontingent for sæson 2018/2019;
Ungdom kr. 1.000 pr. sæson.
Senior kr. 1.100 pr. sæson.
Motionister kr. 600 pr. sæson.
Punkt 5 – Indkomne forslag.
Der er indsendt forslag fra Steffen Schiøtt Hansen og fra Stefano Dahlerup inden fristen for
indsendelse af forslag til GF.
Der var enighed om, at de rejste emner og problemstillinger var relevante og væsentlige, men ikke
gav grundlag for beslutninger af GF, og derfor blev behandlet under dagsordenes pkt. 8. Eventuelt.
Punkt 6 – Valg til bestyrelsen ifølge vedtægternes § 2.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:
GF genvalgte Jesper Andersen og Anders Garm som medlemmer af bestyrelsen
Punkt 7 – Valg af revisor og revisorsuppleant
Kim Reehaug blev valgt som klubbens revisor – og som revisorsuppleant valgtes Jesper Pederslund.
Punkt 8 – Eventuelt
8.1. Emmer rejst af Stefano Dahlerup med GFs bemærkninger.
1. Mere stabile aftaler med trænere der tager med til ungdoms stævner som coach. Der var usikkerhed
omkring punktet da begrebet "mere stabile aftaler" ikke kunne tolkes af forsamlingen. Der har været
coach's med i sverige, 2-mandsholdstævne og top 12 og hvis der er yderligere behov bliver det
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drøftet direkte i ungdomsudvalget og evt udgifter afholdes af ungdomsudvalget samlet
rådighedsbeløb.
Hvad skete der med klub banneret og mottoer og logo ? Synes det er vigtigt at vi signalere til vores
gæster i hallen at vi har en …kultur. Ungdomsudvalget arbejder videre med slogan - umiddelbart
synes der ikke stemning for banner iblandet de fremmødte ungdomsforældre.
Investering i video udstyr med stativ til kamp optagelse/analyse. Måske 2-3 stk. Det kunne stilles til
rådighed for trænere/coaches. Det skal kunne reserveres. Der bliver allerede filmet lidt til træning
via mobiltelefon - ikke tilslutning til at filme ved kamp, da holdningen var at det ville virke mere
forstyrrende for de unge spillere og derved ikke til nogen hjælp. I træningssammenhæng kan det
være gavnligt med en "visuel" fremstilling til støtte for trænerne. Evt video af kampe skønner
forsamlingen kan foregå på privat initiativ og ikke noget klubben støtter.
Vi savner en extra trænings stige til Ungdoms træningen. Der er altid kø ved stigen. Den er købt
idag - ankommer en af de nærmeste dage.
Er der flertal for at Ungdoms afdelingen får sin egen Facebook side og dermed at Senior afdelingen
også bliver mere synlig?... Ikke tilslutning da vi gerne vil signalere en fælles klub og der er også en
del seniorspillere som ikke benytter facebook.
Kunne man lægge tøj bestillingen ud som egenbestilling/betaling evt. via hjemmesiden. Dette for at
aflaste formanden og andre, men også for at gøre det mere åbent for medlemmerne. Kassereren
siger nej - da det vil kræve investering i software. Kassereren styre regnskabet i hjemmekonstrueret
excel-ark og indtil ny kasserer er på banen så forbliver det sådan.
Mere overskuelig stævneplan for ungdomsgruppen. Kunne være rart at vi som klub udvælger et
antal større stævner og melder dette ud så spillere og trænere kan bruge det som mål.
Punktet tages op og behandles i ungdomsudvalget.

8.2. Emner rejst af Stefano Dahlerup med GFs bemærkninger.
Forslag 1/
Oprydning efter ungdomstræning, ville være dejligt hvis de efterlod "Hallen" i opryddet stand, har
indsamlet bolde, sat bander på plads osv. Til 18,30 hvor de er færdige, det ta'r ikke lang tid hvis de
er fælles om det, syntes også det er en helt skævt signal at sende til de unge, at de bare kan lade
tingene flyde og så kommer "Vi" og rydder op efter dem.
Generalforsamlingen tilslutter sig princippet om at der skal ryddes op i hallen efter brug og der har
også været indtil flere episoder hvor hallen har været lovlig rodet efter endt ungdomstræning.
Ungdomstræneren har ansvar for at igangsætte oprydning efter træning, seniorer samt forældre har
ansvar for at bakke op om træneren og om muligt deltage i oprydning og genetablering opstilling af
bander til standardopstilling,
Der bliver fra trænerene oplyst at det kan være svært at håndtere afslutningen et helt ungdomshold
og samtidig lige give forældrerbeskeder og sige pænt farvel til alle. Når der trænes nye spillere
bliver hallen ofte brugt anderledes end ved den normale bordopstilling (alternativ træning for de
helt nye/leg/stafet ol) og det giver lidt ekstra udfordring omkring oprydningen.
Det blev aftalt hallen skal afleveres i rimelig stand og at især ungdomsafdelingen ville forsøge at
inddrage forældre til at hjælp til.
Der blev samtidig appelleret til senior afdelingen om at udvise "storsind" og hjælpsomhed i de
situationer hvor de kan se at trænerne er presset af farvel-seancen. Vi gør hvad vi kan for at have 2
trænere på til alle ungdomstræninger og det vil også kunne hjælpe med at få bedre styr på
træningsafslutningen.
Alle var vel stort set enig i at det var rimeligt at der skulle ryddes op, men det affødte også en snak
omkring hvad som var den rigtige udgangsopstilling - hvis ungdomafdelingen vokser meget mere
kan det være at udgangspositionen er 10 borde i hallen og skal seniorafdelingen selv

nedsætte/opsætte ekstra borde hvis de kun ønsker 8 borde i hallen. Den problematik tager vi hvis
det opstår og indtil nu er udgangspunktet 8 faste borde i hallen.
Bestyrelsen har tidligere fastslået at der ikke er nogen fast regel omkring bander skal være rundt om
alle bordene og der må derfor gerne være "huller" og ungdom kan sætte banderne som de vil og det
samme kan seniorafdelingen, og det påhviler ingen af holdene at gøre klar til næste hold. Dog skal
bander stå så det ser ordenligt ud og så næste hold hurtigt og nemt at opstille banderne til deres
behov.
Formanden kunne oplyse at det ikke kun er ungdomsafdelingen som kan glemme at rydde op - der
sker også for seniorafdelingen - måske især efter holdkampe hvor udehold har andre "vaner" end vi
har i ABTK.

Forslag/2
starte en motionistdag op igen, evt. tirsdag, evt. flytte serie 4 hjemmekampe til tirsdag, tænker det
kunne gi' en god synergieffekt.
Med den tilgang som synes at være en tendens i motionisafdelingen kigger vi meget nøje på om vi
for den kommende sæson skal lægge beslag på hallen tirsdag aften.
Formanden har dog forbehold for om der skal være en skarp opdeling iblandt senior/motionister, da
vi ønsker en motionistafdeling i allerød og for at det kan lykkedes vil det kræve at, især,
seniorafdelingen tager godt imod i starten. Når der er opbygget en stabilt spillergrundlag kan
opdeling komme på tale og indtil da er frygten at motionistafdelingen ikke bliver en realitet. Det er
pt motionisttilgangen som kan retfærdiggøre at vi søger om ekstrahaltid.
Brugerrådsmøde d. 1/3 og vi skal være afklaret inden da. Bestyrelsen er på sagen.
Forslag/3
om det ikke var en ide at mandag blev træningsdag og KUN træningsdag for alle holdspillere, man
kunne evt. lave øvelser fra 18,30-19,30 evt. På to forskellige niveauer, så kunne der være frit spil og
hygge som vi plejer fra 19,30-22,00
Har talt med Robert om at få gang i ranklistekampe igen, måske første og sidste mandag i måneden,
Robert har et system som fungerer rigtigt godt i Helsingør, hvor folk virkelig committer sig.
Tænker det kunne opfylde de flestes behov, samt få nogle af os der ikke bruger så meget krudt i på
øvelser til at komme i gang, måske dem som har et større behov så kunne lave specifikke aftaler
herom i weekenderne.
Vi har det dilemma i den samlede seniorgruppe at vi er nogle (Lars, Lars, Daniel og Peter) som i år
har har prioritet den fælles ungdoms/seniortræning om tirsdag. Det har vi gjort da vi har givet
håndslag på at vi ville gøre et reelt forsøg på at styrke vores ungdomsafdeling.
Med vores begrænset fritid har det så betydet en nedprioritering af mandagstræningen, som i mange
tidligere år har været en fast senioraften og også vi som har ofret tiden på tirsdagstræningen har
oplevet et afsagn i form at seniorspil og efterfølgende samvær/hyggesnak.
Vi synes alle at begge træninger er værd at støtte, men mangel på tid har gjort udslaget og prioritet
har i år været tirsdagstræningen.
På senioraften om mandagen er der stor forskel på hvad den enkelte seniorspiller synes at god
træning, nogle vil spille kampe og andre vil træne øvelser og der har aldrig været enighed om hvad
som er det rigtige (og det behøves der heller ikke at være).
Det er dog vores indtryk at der er mange til stede i hallen om mandagen og at seniorspilleaftenen er
intakt, dog med mangel af klubbens 1.hold.
Der var ikke umiddelbar nogen entydig løsning på dette dilemma, men formanden opfordrede til at
der kunne udvælges nogle særskilte aftener hvor der f.eks. var rangliste eller anden særlig event og
hvor der så blev indkaldt til "fællestræning". Denne kunne være et kompromis og gøre at nogle
mandage kunne opprioriteres.
Formanden nævnte at der også var disse muligheder på udvalgte weekender.

På den positive side har det også haft den effekt at der ikke har været "overtegnet" på
mandagstræningen og alle har kunnet komme til borde uden ventetid.
Efter drøftelserne af de rejste forhold og problemstillinger erklærede dirigenten GF for afsluttet og
takkede for god ro og orden.
9.2.2018. Ole Rasmussen.

