Dato. 2.4.2017
Referat af BAKs generalforsamling tirsdag den 28.marts 2017 klokken 19.30.
Formand René Ipsen bød velkommen til generalforsamlingen.
Der var 17 medlemmer til stede, hvoraf de 4 var bestyrelsesmedlemmer.
1) Valg af dirigent og stemmetællere.

Ulrich Engmark blev valgt som dirigent. Og der blev valgt 2 stemmetællere.
Ulrich takkede for valget og foreslog, at Judith Engmark tog referat, da næstformand
Jørgen Gotsch var fraværende pga. sygdom.
Ulrich konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket den 3. februar til
alle klubbens e-mailadresser og var opslået på klubbens hjemmeside.
Der var en indsigelse om indkaldelsen, da der i klubbens vedtægter står følgende:
”Bestyrelsens beretning, det revideret årsregnskab, bestyrelsens forslag til budget for det kommende år
samt indkomne forslag fra såvel bestyrelse som medlemmer skal hentes på klubbens hjemmeside
www.ballerup-ak.dk . Indkaldelsen skal ske senest 14 dage før generalforsamlingen og skal tilstilles den
af medlemmets sidst opgivne adresse i Klubmodul”

Dette var ikke sket.
Bestyrelsen tog dette til efterretning.
2) Kontrol af fuldmagter.

Ulrich spurgte, om der var fuldmagter. Ingen fuldmagter.
3) Bestyrelsen aflægger beretning.

René aflagde bestyrelsesberetningen som ligger på klubben hjemmeside. Udover
beretningen oplyste René, at han havde lidt yderligere kommentarer, som blev
omdelt.
Der var en debat om træning af de unge, om manglende oplysninger til den unge atlet
og forældre, hvordan og hvorfor og hvor meget man træner.
Bestyrelsen orienterede om Team Danmarks Værdihuset som i det kommende år
skulle implementeres i klubben hen over året. Det handler om at sætte atleten i
centrum.
Jørgen Matz som er centerleder af ATK-træningen i Talentcenter Ballerup (TC) nævnte
at undervisning her en del af konceptet for de BAK atleter der inddrages i TC Ballerup
Jørgen Matz informerede om at bestyrelsen i samarbejde med de øvrige foreninger i
Elitekommune samarbejdet også arbejder på en servicepakke, som kan komme til at
bestå af flere dele. Herudover har vi i indeværende år lavet aftale med Skovsport der
er for alle i foreningen.

Jørgen Matz nævnte, at klubben vil få adgang til Idrætsfritterens lokaler, som bliver
renoveret. Det betyder også at klubhuset vil/skal ombygges en smule.
Efter den gode debat bekræftede Rene, at bestyrelsen vil arbejde med de nye tiltag:
Værdihus og Service pakken.
Herefter blev beretningen godkendt.
4) Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.

Regnskabet blev omdelt og Connie Holm forklarede de enkelte poster. Regnskabet
2016 sluttede med et noget mindre underskud, end budgetteret.
Regnskabet blev godkendt.
5) Behandling af indkomne forslag fra medlemmer/bestyrelse.

Der var ikke indkommet forslag.
6) Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

Connie fremlagde budgettet for 2017, hvor der igen er budgetteret med en
underskud. Connie opfordrede til at klubbens medlemmer skaffede flere medlemmer
til klubben.
Klubbens bestyrelse havde fremlagt et forslag til ændring af kontingent for 60 +
gruppen. Ændres fra kr. 475,00 til kr. 250,00 pr. halvår. Begrundelse var, at 60 +
erne ”tjener” penge til klubben, ved at være meget aktive ved Kræmmerfestival og
altid er villige som hjælpere til stævner. Kontingent nedsættelsen betyder, at 60 +
erne selv skal betale for de løb, som de vil deltage i, modsat BAK-løberne
(motionisterne) som får betalt 3 udvalgte løb om året.
Afstemningen blev: 16 stemte for og 1 blank.
Connie bekendtgjorde, at forslaget betød at indkomne kontingenter bliver ca. kr.
10.000 mindre i 2017.
Budgettet blev herefter godkendt.
7) Valg til bestyrelsen:

René blev genvalgt som formand (2-årig periode)
Jørgen Gotsch – næstformand (var ikke på valg)
Connie Holm – kasserer (var ikke på valg)
Ulrich afgår i utide, som formand for stævneudvalget.
I stedet for blev Carsten Zornig valgt som formand for Stævneudvalget.
Jacob Loessl blev valgt som suppleant i Stævneudvalget.

Ulrich blev valgt som formand for Ungdomsudvalget.
Dorte Jespersen blev valgt som næstformand i Ungdomsudvalget.
Jørgen Matz blev valgt som formand for Senior- og Veteranudvalget.
Emil Jespersen blev valgt som suppleant for Senior- og Veteranudvalget.
Formand for Motionsudvalget – Vakant
Suppleant for Motionsudvalget - Vakant
Revisorerne blev genvalgt: Knud R Andersen og Jan Olsen.
Revisorsuppleant: Vakant – Bestyrelsen retter henvendelse til Helle Jensen, om hun
vil fortsætte på denne post.
8) Eventuelt:

Der blev talt om hvordan der stilles krav til atleten, hvilke krav skal opnås og
kontrakter med atleterne. Endvidere elite contra bredde og samarbejde med andre
klubber (Glostrup og Helsingør).
Bestyrelsen vil tage hånd om de problemer, der kan være i forskellige grupper – elite
contra grupper.
Klokken 21.15 takkede Ulrich for god ro og orden og René takkede deltagerne for
fremmøde.
Herefter samledes den nye bestyrelse og fejrede de nytilkomne i bestyrelsen.

Referent. Judith Engmark

