
Referat af generalforsamling 17. februar 2020 

 

Tilstede: 

Henrik Mathiesen, Jørgen Gjøg, Søren Buch, Bent Hansen, Poul Lundberg, Preben Riel, Allan Strømsted, 

Tommy Rasmussen, Flemming Rasmussen, Allan Samuelsen, Frank Fabricius, Ingelise Jensen, Hans 

Schwaner, Jacob Lerche og Jakob Rohmann. 

 

1. Valg af dirigent.  

Jakob Rohmann valgt. 

 

2. Valg af 2 stemmetællere og referent. 

Hans Schwaner er referent 

Poul Lundberg og Preben Riel er valgt som stemmetællere.  

 

3. Formandens beretning. 

Beretningen er vedlagt referat.  

Kommentarer til beretningen:  

Preben Riel: Husk repræsentant til brugerbestyrelsen i Rødovre Hallen, samt husk deltagelse i FIR mødet – 

ekstraordinær generalforsamling.  

Poul Lundberg: Veldreven klub med godt humør. 

 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse. 

Ingelise fremlægger regnskabet. Året udviser et resultat på kr. 1.122,39. Resultatet er særligt påvirket positivt 

af sponsorat/tilskud fra Copenhell på kr. 15.000,- og 2 trøjesponsorater á kr. 6.250,- fra hhv. Svane køkkener 

og Vanløse fysioterapi. Balancen er på kr. 59.625,52. 

 

Regnskabet er enstemmigt godkendt. 

 

5. Fastsættelse af kontingenter. 

Seniorkontingent på kr. 900,- kr. 750,- for ungdom og kr. 100 for passive. Vedtaget enstemmigt. 

 

6. Forslag til vedtægtsændringer. 

Jacob R. orienterer om forslagene til vedtægtsændringer – § 5, 8 og 8a. Se indkaldelse til generalforsamlingen. 

 

Ændringsforslaget til § 8 er vedtaget enstemmigt.  

 

§ 5 og § 8a: Jacob Lerche motiverer yderligere forslaget med, at det sikrer kontinuiteten i bestyrelsen. Preben 

Riel foreslår en justering, hvorved bestyrelsessuppleanten er på valg hvert år. Bestyrelsen tager det til 

efterretning, og det fremsatte forslag ændres til: 

 

§ 5 

B77-bordtennis' bestyrelse består af: Formand, kasserer, sekretær og 2 bestyrelsesmedlemmer samt én 

suppleant.  

 

I lige år vælges formand, et bestyrelsesmedlem samt suppleant.  

I ulige år vælges kasserer, sekretær, et bestyrelsesmedlem samt suppleant. 

 

  



§ 8a 

 

Dagsordenen for generalforsamlingen, skal indeholde følgende i lige år:  

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af 2 stemmetællere og referent.  

3. Formandens beretning.  

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

5. Fastsættelse af kontingenter.  

6. Forslag til vedtægtsændringer.  

7. Indkomne forslag.  

8. Fremlæggelse af budget til efterretning.  

9. Valg af formand.  

10. Valg af 1 bestyrelsesmedlem.  

11. Valg af 1 suppleant.  

12. Valg af 2 revisorer.  

13. Valg af revisorsuppleant.  

14. Eventuelt.  

 

Dagsordenen for generalforsamlingen, skal indeholde følgende i ulige år:  

1. Valg af dirigent.  

2. Valg af 2 stemmetællere og referent.  

3. Formandens beretning.  

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  

5. Fastsættelse af kontingenter.  

6. Forslag til vedtægtsændringer.  

7. Indkomne forslag.  

8. Fremlæggelse af budget til efterretning.  

9. Valg af kasserer.  

10. Valg af sekretær.  

11. Valg af 1 bestyrelsesmedlem. 

12. Valg af 1 suppleant.  

13. Valg af 2 revisorer.  

14. Valg af revisorsuppleant.  

15. Eventuelt. 

 

Forslaget med justering omkring suppleantens valgbarhed vedtaget enstemmigt. 

 

7. Indkommende forslag. 

Intet 

 

8. Fremlæggelse af budget til efterretning. 

Ingelise fremlægger. Pt. forventes et større underskud på ca. 11.000,- kr. Drøftelse vedrørende det manglende 

tilskud fra Rødovre ordningen. Det drejer sig i forhold til 2019 om ca. kr. 3.450,- og med de nye satser på 

2020 på omkring kr. 4.000,- Da det manglende tilskud primært skyldes tekniske vanskeligheder og problemer 

med tidsfrister, foreslår Poul og Preben, at den nye formand snarest tager kontakt til kommunen med henblik 

på at undersøge, hvorvidt vi kan få lov at genansøge om årets tilskud. 

 

Budgettet er taget til efterretning. 

 

 

 

 

 



9. Valg af formand. 

 Kim Abildgaard opstiller og er valgt. 

 

10. Valg af kasserer. 

Ingelise Jensen er genvalgt. 

 

11. Valg af sekretær. 

Per Rasmussen opstiller og er valgt på baggrund af fuldmagt fremsendt til bestyrelsen. 

 

12. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Flemming Rasmussen og Allan Samuelsen er genvalgt. 

 

13. Valg af suppleant. 

Jacob Lerche opstiller og er valgt. 

 

14. Valg af 2 revisorer. 

Hans Schwaner opstiller og er valgt - Jimmi Krabfugl er genvalgt 

 

15. Valg af revisorsuppleant. 

Henrik Mathiesen er genvalgt 

 

16. Eventuelt. 

Preben Riel - foreslår, at den nye formand opprioriterer kontakten til Rødovre bladet, hvorved vi oftere kan 

komme i.  

Poul Lundberg – støtter Prebens forslag; vi kan bl.a. slå på, at vi har fået ny formand, aftrædende formand, 

ungdom, klublokale etc.  

Kim Abildgaard – siger, at medarbejderne fra Rødovre kommune bidrager positivt til aktivitet i B77 

bordtennis, da der nu er aktivitet i klubben både om lørdagen og søndagen. 

Jacob L. foreslår, at man udnytter folks kontakter til Rødovre bladet, hvortil Kim Abildgaard tilkendegiver, at 

han har fine kontakter til dem. 

 

Hans Schwaner/Referent  


