Referat af Allerød Bordtennisklubs
ordinære generalforsamling den 24. februar 2021
På grund af Corona blev den ordinære generalforsamling afholdt som et virtuelt møde via Zoom.
Dagsordenen på mødet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Fremlæggelse af årsberetning.
Fremlæggelse og godkendelse af klubbens reviderede regnskab.
Fastsættelse af medlemskontingent.
Indkomne forslag.
Valg til bestyrelsen ifølge § 2.
Valg af revisor og revisorsuppleant.
Eventuelt.

Ad 1. Valg af dirigent
Anders Garm blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, og at der
var 11 stemmeberettigede deltagere til mødet.
Ad 2. Fremlæggelse af årsberetning
Lars R afgav sin beretning, som i store træk fulgte den skriftlige beretning, der var udsendt til alle medlemmer inden
generalforsamlingen. Lars R. oplyste desuden, at der var sendt blomster mv. til Ole R. som tak for de mange års
frivillige indsats i ABTK’s bestyrelse.
Anders og Lars E. takkede efterfølgende på bestyrelsens og klubbens vegne for Lars R. mange år i ABTK’s bestyrelse,
herunder som formand og kasserer. Når vi igen kan være samlet i Lillerødhallen, vil Lars R. få overrakt en kurv eller
lignende
Formandens beretning blev herefter godkendt.
Ad 3. Fremlæggelse og godkendelse af klubbens reviderede regnskab
Lars R gennemgik klubbens regnskab og oplyste, at regnskabet ikke er godkendt af revisor på grund af Corona, men at
det er gennemgået detaljeret med klubbens bestyrelse på sidste bestyrelsesmøde. Der var ingen bemærkninger til
regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.
Ad 4. Fastsættelse af medlemskontingent
Lars R gennemgik herefter bestyrelsens forslag til budget for 2021. Bestyrelsens foreslog i den forbindelse uændret
kontingent i sæson 2021/22.
Der var en drøftelse af, om kontingentet skulle nedsættes for nuværende medlemmer pga. begrænset aktivitet i
nedlukningsperioden. Der var enighed om, at fastholde kontingentet, og at det er bedre at bruge besparelserne på
ekstra aktivitet for medlemmerne, når det er muligt.
Ad 5. Indkomne forslag
Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af hhv. § 1 og 2 i vedtægterne:
Baggrunden for forslag 1 om ændring af § 1 var en konsekvens af, at Østdanmarks Bordtennis Union (ØBTU) er blevet
nedlagt i 2020, og at Dansk Bordtennis Union (DBTU) har ændret navn til Bordtennis Danmark (BTDK).
Forslaget indebærer, at § 1 ændres til:

Klubbens navn er Allerød Bordtennisklub, forkortet ABTK. Klubben er stiftet den 10. marts 1972 og dens hjemsted er
Allerød Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for og udvikle færdighed i bordtennis. Klubben er medlem
af Bordtennis Danmark (BTDK), der er medlem af Danmarks Idrætsforbund.
1) Spillested : Lillerødhallerne, hal 4, Banevang 7, 3450 Allerød.
2) Spilledragt: Farverne på klubbens spilledragt skal oplyses til BTDK.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Baggrunden for forslag 2 om ændring af § 2 var, at bestyrelsen ønsker at inddrage flere kræfter i bestyrelsesarbejdet.
En udvidelse af personkredsen vil kunne understøtte en bedre opgavefordeling i bestyrelsen, og at inddragelse af flere
medlemmer i bestyrelsesarbejdet vil kunne bidrage til mere aktivitet og bedre tilbud.
Forslaget indebærer, at første og andet afsnit i § 2 ændres til:
Klubben ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 personer valgt af generalforsamlingen. Valgene er gældende for
2 år.
I lige år vælges formand og 2-3 medlemmer (afhængig af bestyrelsens størrelse). I ulige år vælges 2-3 medlemmer
(afhængig af bestyrelsens størrelse)….
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Ad 6. Valg til bestyrelsen ifølge § 2
Lars R. har meddelt, at han ønsker at udtræde af bestyrelsen og dermed som formand. Det betyder, at der skal vælges
en ny formand uden for periode. Bestyrelsen foreslog Troels Balmer Christensen som formand. Der var ikke andre
kandidater, og Troels blev enstemmigt valgt.
Ole Rasmussen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg.
Udover Troels består bestyrelsen af følgende personer:
Anders Garm (valgt i 2020)
Lars Eckeroth (valgt i 2020)
Rikke Salomonsen (valgt i 2020)
Idet bestyrelsen kan bestå af mindst 5 og højst 7 personer, skulle der vælges mindst 1 og højst 3 personer til
bestyrelsen. Som kandidater meldte sig Lone Harder og Morten Jørgensen. Begge kandidater blev enstemmigt valgt til
bestyrelsen.
Ad 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Rasmussen blev valgt til revisor. Som revisorsuppleant blev valgt Kim Bruun Pedersen.
Ad 8. Eventuelt.
Niklas Jensen spurgte til muligheden for at lave nogle udendørsaktiviteter i perioden frem til genåbningen og om
klubben vil overveje, om der kan gennemføres nogle ekstra aktiviteter, når klubben åbner op igen. Lars E. svarede, at
han forventer, at trænerne vil tage nogle initiativer, og at det i øvrigt vil være noget, som bestyrelsen vil drøfte på
næste møde. Der vil også være en dialog med andre klubber for at samarbejde om evt. aktiviteter.
Anders Garm takkede for god ro og orden ifm. klubbens første virtuelle generalforsamling nogensinde og afsluttede
mødet.

Referat v. Lars Eckeroth

