ABTK GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2016.
Referat af generalforsamlingen i Allerød Bordtennisklub afholdt onsdag den 10. februar 2016 kl.
19.00 i Lillerødhallerne.
Dagsordenens punkt 1 – Valg af dirigent.
Lars Rasmussen bød velkommen og indstillede at generalforsamlingen at 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 jenhold til klubbens vedtægter af 1.
januar 2010, idet indkaldelse til generalforsamlingen er sket den 12. december 2015 ved opslag i
Lillerødhallerne, bekendtgørelse på hjemmesiden og udsendelse af mail til medlemmerne. Fristen
for bekendtgørelsen af generalforsamlingen var fredag den 29. januar 2016 og bekendtgørelsen
fandt sted 12. december 2015. OR konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Punkt 2 – Fremlæggelse af årsberetning.
Lars E. Rasmussen fremlagde årsberetning for 2015. Der var anerkendelse af Lars Rasmussens
beretning.
Punkt 3 – Fremlæggelse og godkendelse af klubbens reviderede regnskab.
Kasserer Lars Rasmussen fremlagde klubbens reviderede regnskab for 2015 og gennemgik herefter
de enkelte poster i regnskabet. Regnskabet svarer til det budgetterede underskud og klubben har en
robust kassebeholdning. Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4 – Fastsættelse af medlemskontingent.
Kasserer Lars Rasmussen redegjorde for driftsbudget 2016 med budgetforudsætninger og
medlemsoversigt og for bestyrelsens forslag til fastsættelse af kontingent for den kommende sæson
(2016/2017). Det er som grundlag for bestyrelsens forslag forudsat, at klubben ikke længere betaler
for kampbolde (egenbetaling for hold og private køb), og at der afsættes kr. 10.000,- til
ungdomsarbejdet.
Bestyrelsen foreslog for sæson 2016/2017, at
kontingentet for Ungdom stiger med kr. 100,- til kr.1.000,- (incl. kamplicens).
Kontingentet for motionister fastsættes uændret til kr.500,Kontingentet for seniorer sættes ned med kr. 150,- til kr. 1.100,- (incl. kamplicens).
Bestyrelsens forslag til medlemskontingenter blev vedtaget.
.
Punkt 5 – Indkomne forslag
Der er ikke inden fristen indkommet forslag fra medlemmer til drøftelse på GF.
Punkt 6 – Valg til bestyrelsen ifølge § 2
På GF 2016 er følgende medlemmer ikke på valg:
Brian Albrecktsen, Ole Rasmussen og Lars Rasmussen.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg på Generalforsamling 2016, og har ikke ønsket at
genopstille: Jeanette Attrup Mejer og Henrik Jensen.
I henhold til vedtægternes § 2 ledes klubben af en bestyrelse på mindst 4 og højest 6 personer valgt
af generalforsamlingen.
Anders og Jesper stillede op til valg til bestyrelsen og blev valgt.

Punkt 7 – Valg af revisor og revisorsuppleant
Kim Reehaug blev valgt som klubbens revisor – og som revisorsuppleant valgtes Jesper Pederslund.
Punkt 8 – Eventuelt
Intet. Dirigenten erklærede GF for afsluttet og takkede for god ro og orden.

