
 

Referat af generalforsamling i BK Nord 29.04.2022 

1. Valg af dirigent og referent 

Som dirigent blev Vilhelm Christiansen valgt.  
Vilhelm Christiansen takkede for valget og konstaterede herefter at generalforsamlingen er varslet 
i henhold til vedtægterne og derfor beslutningsdygtig. 
Bente Siggaard Andersen blev valgt som referent. 

2. Bestyrelsens beretning 

Kathrine Borregaard gennemgik beretningen.  

Kim Nielsen forespørger om der er konflikter om at flytte eftermiddags spilleriet til tirsdag. 
Herreklubben er så lille at der ikke forventes nogen konflikter. 

Jens Thomsen har en bekymring omkring at etablering af klub tirsdag udfordrer spillerantallet 
torsdag. Denne udfordring forsøger bestyrelsen at løse når vi kommer nærmere sæsonstart. 

Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. 
Beretningen oploades på hjemmesiden. 

3. Godkendelse af det reviderede regnskab 

Ejnar Hobolth gennemgik regnskabet for 2021. 
Tommy forespørger omkring udgiften til mobilepay, dette er pt. kr. 0,75 pr. transaktion. 
Den samlede omkostning beløber sig til ca. 2000 på årsbasis. 
Der gælder samme regler for foreninger som for forretninger.  
Det foreslås at der kigges på hvordan medlemmer kan nudges til at mindske 
transaktionerne. 

Jens Thomsen efterlyser at der udarbejdes en kontoplan, der skaber bedre 
gennemsigtighed i forbindelse med f.eks arrangementer. 
Per Frederiksen melder sig på banen i forhold til at være behjælpelig med at udarbejde en 
ny og bedre kontoplan. 

Jens Thomsen efterlyser at bestyrelsen tager aktion på ansøgning om fondsmidler til større 
investeringer. Bestyrelsen efterspørger om der er medlemmer, der har erfaringer og evt. vil 
være behjælpelig hermed. 

Regnskabet er herefter godkendt.  

4. Godkendelse af budget for næste regnskabsår 

Ejnar Hobolth gennemgik budgettet for 2022. 
 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet fortsætter uændret med nuværende rabatordninger. 



 

 
Efter enkelte udspecificeringer af budgettet, blev det godkendt. 

5. Forslag 

Der er indkommet forslag fra bestyrelsen omkring udskiftning af facade mod syd. 
Keld redegjorde for forslaget. 
Thomsen foreslår at der etableres automatik på adgangsdøren. 
Vinduer etableres med friskluft ventiler. 
Generalforsamlingen godkender at bestyrelsen går videre med opgaven. 
Såfremt budgettet overstiger den nuværende budgetramme, indkaldes der til 
ekstraordinært møde 
Forslag  oploades på hjemmesiden. 
 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Ejnar Hobolth, Albert Nielsen, Bente Siggaard Andersen – genvalgt 
Gitte Andersen – udtræder af bestyrelsen 

Vidar Pedersen og Lotte Nielsen indtræder som nye medlemmer. 

Foruden de valgte, består bestyrelsen af Per Fredriksen, Keld Kjær og Kathrine Borregaard,  

Kathrine takkede Gitte for sin store indsats i de ni år som medlem af bestyrelsen. 

7. Valg af suppleanter, 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Vilhelm Christiansen og Tommy Andersen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen, i 
nævnte rækkefølge. 

Jens Thomsen er valgt som revisor. 
Per Gaunø blev valgt som revisorsuppleant 

8. Eventuelt 

Tommy forespurgte om der er mulighed for at vaske centralt i bygningen. 
Det er tilfældet og vaskeopgaven varetages af vores rengøringsfunktion. 

Kim foreslår at der oprettes et forum på hjemmesiden, hvor spillerne kan kommunikere 
med hinanden. Bente undersøger dette. 

Det foreslås at generalforsamlingen afvikles på en spilledag, da det tænkes at der vil 
komme flere medlemmer. 

Herefter rundede Vilhelm Christiansen generalforsamlingen af og Kathrine Borregaard 
takkede Vilhelm for kyndig ledelse. 


