Ledøje den 26.3.2013

Referat fra generalforsamlingen d. 21. marts 2013
Ad 1)

Lars Budek valgt som dirigent.

Ad 2)

Fuldmagter godkendt.

Ad 3)

Bestyrelsens årsberetning gennem udsendte formandsberetninger blev taget til efterretning.
Formanden oplyste, at BAK vil være ansøger til DAF om at blive et elitekraftcenter. Et
elitekraftcenter er en klub, som har en særlig kompetence for at udvikle talenter også gerne i
samarbejde med andre klubber. BAK har blandt sine dygtige trænere personer som kan
udøve denne talentudvikling.
BAK har en stor elitegruppe og mange talenter på vej, som også er medvirkende til en pæn
medlemstilgang. Alt dette fordrer en klub med et godt socialt klubliv, hvor alle uanset
forudsætninger føler sig velkommen. Dette vil den kommende bestyrelse fortsat udvikle og
har i året 2012 med stor opbakning fra forældre, trænere m.fl. fået god energi i denne
proces.
Fra klubbens stævneudvalg skal der lyde en stor tak til de mange dommere og hjælpere, som
på forbilledlig vis har været parat ved de forskellige stævner og arrangementer. I denne
sæson har klubben påtaget sig at arrangere øst-mesterskaber for ungdom, nordiske
kapgangsmesterskaber og en holdkamp i herrelandsturnering en.

Ad 4)

Kassereren fremlagde regnskabet for 2012 og generalforsamlingen godkendte dette med
alle de fremmødtes stemmer.

Ad 5)

Bestyrelsen fremsatte forslag til nye kontingenter og begrundede det med stor aktivitet i alle
grupper og dermed øgede omkostninger set i lyset af, at stort set alle stævneaktiviteter er
uden egenbetaling. De øgede krav til vores trænerstab medfører også flere udgifter m.h.t.
trænerhonorar.
En livlig meningsudvekling blandt de fremmødte fandt sted om ikke stigningen i
kontingenterne var for voldsomme. Beløbsstørrelserne blev sammenlignet med andre
klubbers og det blev fremhævet, at kluppen fortsat vil give de aktive fri adgang til årets
stævner uden egenbetaling. Dog blev der her fremført et krav om at tilmeldte aktive blev
mere seriøse med evt. afbud til stævnerne, så klubben kunne reducere tilmeldingsomkostningerne.
Følgende kontingentsatser blev vedtaget med alle fremmødtes stemmer:
Mini:

450 kr. pr. halvår

Maxi og boblere:

700 kr. pr. halvår

Ungdom, senior og veteran:

750 kr. pr. halv år

Ad 6)

Elite:

1400 kr. pr. halvår

BAK løbe og motion:

400 kr. pr. halvår

Passive:

150 kr. pr. halvår

Kassereren fremlagde budgettet for 2013, hvori de ovenfor vedtagne kontingenter var
indregnet.
Et budgetteret underskud på ca. 35.000 kr. fandt generalforsamlingen acceptabelt i relation
til klubbens høje aktivitetsniveau og den eksisterende egenkapital.
Budgettet blev vedtaget med alle fremmødtes stemmer.

Ad 7)

Ad 8)

Den nye bestyrelse får følgende sammensætning:
Formand:

René Ipsen,

Genvalg

Næstformand:

Jørgen Gotsch

Kasserer:

Connie Holm, Nyvalg

Ungdomsudvalget:

Jørgen Matz, Nyvalg

Suppl.Ungdom:

Heidi Pfeiffer

Senior- og veteranudv.

Uffe Jensen

Suppl. Senior/veteran.

Christoffer T. Madsen, Nyvalg

Motionsudvalget:

Ivar Laursen. Genvalg

Suppl. Motionsudvalget:

Kenneth Nielsen

Stævneudvalget:

Ulrich Engmark

Suppl. Stæveneudvalg:

Lars Budek,

2 revisorer:

Knud Ring og 1 vakant

Revisorsuppl.:

Jan A. Olsen, Nyvalg

Nyvalg

Der blev fremsat ønske om nyt opbevaringssted til klubbens stangspringsstænger.
Første møde i den nye bestyrelse er onsdag d. 10. april kl. 19.30 (flyttes til d. 11. april.)

Referent: Jørgen Gotsch

