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Referat fra  
 

generalforsamlingen i BK Nord d. 27. april 2016. 
 
Dirigent: Peter Rasmussen       
 
Referent : Gitte Andersen  

 
 

Dagsorden  
 

1. Valg af dirigent og referent. 
Peter Rasmussen blev valgt som dirigent og Gitte Andersen som referent. 
Peter Rasmussen konstaterede at generalforsamlingen varslet korrekt og regnskabet er også 
udsendt til tiden. 
Kathrine Borregaard og Ole Heien blev valgt som stemmetællere. 

 
2. Bestyrelsens beretning. 

Formanden gennemgik bestyrelsens beretning. 
Der blev spurgt ind til det hensigtsmæssige i at vores repræsentant i Bomarkshus' bestyrelse 
er trådt ud i den forgangne sæson – dette i forhold til den forestående facaderenovering. 
Der blev spurgt ind til udfordringerne med varmeudgifterne, der forventes at stige med ca. 
20% eller ca. 30 kr. med medlem. Der er ikke aktuelt planer om kontingentstigning. 
Det blev bemærket, at sponsorering i forbindelse med turneringer bør fremgå af beretningen, 
og det er et opmærksomhedspunkt fremover. 
Der blev også spurgt ind til hjemmesiden. Er der en ny på vej? Er den opdateret? Det blev 
oplyst, at det er planen at lægge den op i den nye sæson. 
Fra medlemmernes side blev de enkelte spilleaftener diskuteret. Der blev efterspurgt 
supplerende undervisning – evt. snakkebridge. Der blev i det hele taget efterspurgt initiativer, 
og Tommy udviser velvilje i den retning, evt. i samarbejde med Jes. 
Sponsorater fra Spar Nord blev kort diskuteret. 
Spørgsmålet om økonomisk honorering af skriftlig appel blev også vendt. 
Beretningen blev samlet godkendt. 
 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab. 
Regnskabet blev godkendt. 
 

4. Godkendelse af budget for næste regnskabsår. 
Budgettet blev godkendt.  
 

5. Forslag: 
- ændring i § 4 i klubreglerne – forslag et er stillet af Kim Nielsen. 
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Kim motiverer sit forslag – han har ønsket foretræde for den samlede bestyrelse. Et ønske 
der ikke blev imødekommet, hvorimod han fik tilbud om at mødes med to af bestyrelsens 
medlemmer. 
Peter Rasmussen argumenterer med, at bestyrelsen selv laver deres forretningsorden, og det 
er ikke tydeligt, om den samlede bestyrelse skal deltage i møder. 
Der blev afstemning om spørgsmålet – kan et medlem kræve foretræde for den samlede 
bestyrelse: 
- 17 stemte ja. 
- 16 stemte nej. 
- 9 stemte blankt. 
Afstemningsresultatet skal efterfølgende ksrives ind i klubreglerne. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlmmer (på valg er Gitte M. Andersen, Jens M. Thomsen og 
Rikke Jørgensen). 

Alle blev genvalgt. 
Bo Tholander blev valgt som suppleant til bestyrelsen. 
Kathrine Borregaard blev valgt som revisor. 
Inge Rasmussen blev valgt som revisorsuppleant. 
 

7. Eventuelt. 
Der vil være salg af chokolade fra næste sæson. 
 
Til sidst blev der orienteret om forslag til nye substitutregler. 
 
 
14.05.16: 
 
Tillæg til referat 
 
I forbindelsen med regnskabet blev der spurgt ind til sponsorstøtte sammenholdt med det 
forslag om sponsorstøtte, der blev forkastet til generalforsamlingen sidste år. Klubbens 
kasserer Jens Thomsen gav en grundig redegørelse for, hvordan tingene hænger sammen. 
Opmærksomheden henledes på, at regnskabet efterfølgende blev enstemmigt godkendt. 
 
Vedr. forslag om foretræde for bestyrelsen. Forslagsstiller henledte bestyrelsens 
opmærksomhed på, at der i klubreglerne er et afsnit om offentliggørelse af referater fra 
bestyrelsens møder. Dirigenten bad om, at den kommende bestyrelse forholder sig hertil. 
 
Under dagsordenens punkt om valg til bestyrelsen blev bestyrelsens konstituering 
kommenteret. Dirigenten sagde, at konstituering er anliggende for bestyrelsen, som ikke 
hører under punktet valg til bestyrelsen. 
 
Gitte Andersen      Peter Rasmussen 

 


