
 

Referat af generalforsamling i BK Nord 03.05.19. 

1. Valg af dirigent og referent 

Som dirigent blev Per Gaunø valgt og Gitte Andersen blev valgt som referent. Generalforsamlingen 

er varslet korrekt. 

2. Bestyrelsens beretning 

Henning Gerner Mikkelsen gennemgik beretningen.  

Kim Nielsen spurgte til den af forbundet foreslåede MP-afregningsform, som blev behandlet på 

distriktets generalforsamling. Bestyrelsen har på grundlag af informationerne fra forbundet, vur-

deret, at den ikke vil have væsentlig betydning for BK Nord, men bestyrelsen vil holde øje med ud-

viklingen. 

Kim Nielsen stillede også spørgsmålstegn ved, at der i den seneste sæson er kommet et medlem 

ind i bestyrelsen udefra. Bestyrelsen har suppleret sig selv, da den valgte suppleant ikke ønskede 

at træde ind. 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Ejnar Hobolth gennemgik regnskabet for 2018, der efterfølgende blev godkendt. 

4. Godkendelse af budget for næste regnskabsår 

Ejnar Hobolth gennemgik budgettet for 2019, der efterfølgende blev godkendt. 

5. Forslag 

5.1. Forslag 1 er stillet af bestyrelsen, og omhandler mulighed for refundering af 

udgifter til telefon/internet og/eller dækning af administrationsudgifter, hvis 

medlemmer har ydet en stor/særlig indsats for BK Nord. Forslaget blev vedtaget. 

5.2. Forslag 2 omhandler mulighed for at spille alle BK Nords spilledage for eet 

kontingent. 6 stemte for og 13 imod. 7 stemte blankt. 

5.3. Forslag 3 omhandler mulighed for med fuldt medlemskab at tilmelde sig enkelte 

turneringer de forskellige spilledage. Tilmelding min. 14 dage før den valgte 

turnering. Bestyrelsen arbejder videre med forslaget i den kommende sæson. 

Forslaget blev trukket. 

5.4. Forslag 4 omhandler torsdag aften, hvor der min. skal være en turnering, hvor alle 

møder alle. Forslaget omhandler også kriterier for op- og nedrykning. Endvidere 

indeholder forslaget forslag om, at par/hold, der kommer udefra, ikke kan starte i 

A-rækken. 1 stemte for og en overvældende majoritet stemte imod. 

5.5. Forslag 5 omhandler substitutregler onsdag aften. Bestyrelsen oplyste, at 

turneringsudvalget for onsdag har selvstændig kompetence til at beslutte sine 



 

substitutregler, og at forslaget derfor ikke behøves forelagt for generalforsam-

lingen. Generalforsamlingen var enig heri, men da forslagsstilleren havde udbedt 

sig en afstemning om forslaget blev det forkastet med 1 stemme for, og et stort 

flertal imod. 

5.6. Forslag 6 omhandler muligheden for fremover at have mulighed for indbetaling via 

MobilePay. Bestyrelsen er villige til at prøve MobilePay af, dog uden at 

indbetalingerne tillægges 1 kr. pr. transaktion. 12 stemte for og 12 stemte imod. 

Forslaget faldt derfor.  

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Mogens Mersholm genopstiller ikke. Henning Gerner Mikkelsen genopstiller for en 1-årig 

periode. Albert Nielsen og Rikke Jørgensen genopstiller. Bestyrelsen foreslog Keld Kjær, 

Kathrine Borregaard og Torben Kleinschmidt til bestyrelsen.  Alle blev valgt til bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Vilhelm Christiansen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.  

Peter Rasmussen blev valgt som revisor. Som revisorsuppleant blev Inge Rasmussen valgt. 

8. Eventuelt 

Ingen kommentarer. 

 

Per Gaunø rundede generalforsamlingen af, og Henning Gerner Mikkelsen takkede Per for 

kyndig ledelse af generalforsamling. 

 

 

 


