
Referat af generalforsamling 25. februar 2019 

Tilstede:  

 

1. Valg af dirigent.  

Jakob Rohmann valgt. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere og referent. 

Hans Schwaner er referent. 

Tommy og Dorph er valgt som stemmetællere.  

 

3. Formandens beretning. 

Beretningen er vedlagt referat.  

Kommentarer til beretningen: 

Tommy – hjemmesiden skal gerne informere lidt tydeligere om hjemmekampe for B77 

Lange – henviser til hjemmesiden, hvorved der er en vejledning til, hvordan man tilgår denne 

vejledning på bordtennisportalen.dk – han afholder gerne kurser i at fremsøge disse.  

 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Ingelise fremlægger regnskabet.  Året udviser et positivt resultat på kr. 20.890,55 – særligt påvirket 

positivt af sponsorat/tilskud fra Copenhell på kr. 25.000,00 og balancen er på kr. 58.503,13.  

Jacob redegør for, at afvigelsen til materialer, bl.a. skyldes indkøb af begynderbat af en 

tilfredsstillende kvalitet. 

Regnskabet er enstemmigt godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingenter. 

Seniorkontingent på kr. 900,00, kr. 750,00 for ungdom og kr. 100,00 for passive – Vedtaget. 

Tommy spørger til, hvad prisen skal være på et kontingent uden deltagelse i turnering og kampe. 

Jacob formand svarer, at der pt. ikke ønskes differentieret kontingent. Såfremt dette måtte ønskes 

skal der fremsættes forslag hertil jf. de almindelige regler for fremsættelse af forslag til 

generalforsamlingen. 

 

6. Forslag til vedtægtsændringer. 

Intet 

 

7. Indkommende forslag. 

Intet 

 

8. Fremlæggelse af budget til efterretning. 

Ingelise fremlægger. Pt. forventes et større underskud, som primært er en følge af lederudgifter i 

forbindelse med træningerne. Det forventes, at tilskuddet til Copenhell skal dække en del af dette 

underskud, men bemanding af madboden endnu ikke er 100 % sikkert. Af samme årsag er beløbet 

ikke medtaget i budgettet for 2019. 

 



9. Valg af formand. 

Jacob L. er valgt. 

 

10. Valg af kasserer. 

Ingelise er valgt. 

 

11. Valg af sekretær. 

Hans er valgt. 

 

12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Flemming og Allan er valgt. 

 

13. Valg af suppleant. 

Frank F. er valgt. 

 

14. Valg af 2 revisorer. 

Kim ”Lange” og Jimmi er valgt. 

 

15. Valg af revisorsuppleant. 

Henrik Mathiesen er valgt 

 

16. Eventuelt. 

 

Poul L. spørger ind til anvendelse af pengene fra dette års Copenhell (CH) og eventuelle fremtidige 

års indtjening herfra – hvad vil klubben sætte i gang af udvikling for disse penge? Flemming 

oplyser, at vi kun kan regne med indtægter for et år ad gangen, da der ikke planlægges længere 

frem. 

 

Flemming opfordrer til, at folk spiller kampe i klubtrøjerne. Eventuelt kan nogle af pengene fra CH 

benyttes til indkøb af nye trøjer.  

 

Lange gør opmærksom på, at selv med pengene fra Copenhell, så er der ikke noget overskud til 

næste år. Derudover gør Lange også opmærksom på, at vi jf. turneringsreglementet er forpligtiget til 

at stille op i klubtrøjer. 

 

Tommy støtter ideen om klubtøj samt genfremsætter ønske om, at der indhentes tilbud på 

træningsdragt. 

 

Jacob L. fortæller, at vi desværre ikke længere får sponsortrøjer fra BTEX, men at Allan S. har 

trøjer på lageret, så hvis man mangler, så kan man henvende sig til ham. Er der problemer med 

trøjestørrelsen – man er vokset ud af den – så henvend jer også til Allan S. 

Henstillingen fra bestyrelsen er venligst at stille op i klubtrøjer til officielle kampe. 

Bestyrelsen følger op på træningsdragt. Jakob Rohmann har forbindelse til tøjleverandør, som vi 

eventuelt kan drage fordel – han følger op på denne.  

 



Allan S. oplyser, at der var relativt lav tilslutning til køb af dragten sidste gang.   

 

Jakob Rohmann kommenterer prisen på øl i hullet. Forslår at lukke kassen, kun mobilepay, hvorved 

prisen kan sættes ned. Jacob L. siger, at det så sagtens kan lade sig gøre at køre med skæve priser 

f.eks. kr. 12,- eller 13,-. Det tilkendegives fra flere sider, at prisen skal fastholdes på kr. 15,-, men at 

kassen godt kan lukkes.   

 

Poul L. vi er nødt til at benytte sportscaféen, da de har en relativ dårlig forpagtningsaftalen. Salg af 

øl og vand til sportsforeningerne er en del af indtægten.  

 

Tommy skal oplyse, at folkene fra Rødovre kommune er glade for at træne om lørdagen, samt at de 

er glade for mulighederne for at benytte materialet, ligesom de er glade til for at nogle B77 også er 

interesseret i at komme forbi til træning der.  

 

Flemming promoverer klubmesterskabet. Det vil være efter standardsetup – hvor det er gratis at 

deltage og spise, men man skal betale for drikkelsen.  

Martin fremsætter ønske om nyt bord til hullet. Jacob L. er på sagen.   

 

Hans Schwaner/Referent  


