
Referat af den ordinære generalforsamling 2023

Sted: torsdag den 16.03.2023 kl. 19:30 i klubhuset.

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Ole Rubach blev valgt som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamling var rettidigt indkaldt i

overensstemmelse med foreningens love og dermed lovlig.

Der var 15 medlemme6 inklusive bestyrelsen, til stede.

2. Kontrol af fuldmagter.

lngen fuldmagter.

3. Bestyrelsen aflægger beretning.

Jesper Roug henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt. Han nævnte vigtigheden af at få flere

ungdomsmedlenlmer. Ole Rubach udtrykte tilfredshed med, at 60+'erne og deres indsats for klubben var

nævnt. 
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Beretningen godkendt enstemmigt

4. Aflæggelse af det reviderede årsregnskab.

Regnskab 2022 præsenteret af Ulrich Engmark. Der var et mindre overskud. Regnskabet blev godkendt

enstemmigt og uden bemærkninger.

5. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer.

Der var ikke indkommet forslag.

6. Vedtagelse af budget og fastlæggelse af kontingent.

Budgettet 2023 præsenteret af Ulrich Engmark. Der er afsat 50000 kr. til at fejre at BAK bliver 50 år fx ved
jubilæumsskrift og jubilæumsstævne. Der er ikke taget højde for at BAK afvikler DM for Masters i2023.
Underskuddet kan derfor forventes at blive mindre end i budgetforslaget.

Vi kan godt bruge flere sponsorer til at understøtte foreningen, b'|.a. ved jubilæet.

Kontingentsatserne fastholdes pt men en forhøjelse i 2024 må forventes.

Budgettet enstemmigt godkendt.

7. Valg af bestyrelse:

1. Formand: Jesper Roug valgt for 2 år.

2. Næstformand: Dorthe Jespersen fratræder uden for nummer. Uffe Jensen valgt for 1 år.

3. Kasserer Ulrich Engmark var ikke på valg.

4. Valg af op til 3 bestyrelsesmedlemmer

Emil Jespersen, Rebecca Heegaard Nielsen, Mette Grubert og Mike Jensen. De 2 sidste er nyvalgte.

5. Valg af op til 4 bestyrelsessuppleanter.



Otto Skytte Christensen, Jan Foltmar og Rasmus Jensen (sidstnævnte er nyvalgt).

Jan Foltmar nævnte, at det var ønskeligt, hvis en forældre var villig til at påtage sig en post som

bestyrelsessu pplea nt.

8. Valg af to revisorer: Mona Nielsen og Søren Jensen

9. Valg af en revisorsuppleant: Vakant.

Tak til Dorthe Jespersen for hendes indsats i bestyrelsen. Vi er glade for at hun er villig til at fortsætte som

kontaktperson for ungdommen.

10. Eventuelt.

Judith Engmark nævnte som en positiv udvikling de møder, som var blevet afholdt mht. foreningen

fremtidige udvikling. Jesper Roug bekræftede, at det var meningen at fortsætte processen.

Judith Engmark roste trænerne for deres indsats og tilgang til deres opgaver.

Søren Jensen udtrykte tilfredshed med de sociale arrangemente; som var blevet afholdt i årets løb med håb

om at det ville fortsætte, da det er vigtigt for BAKs trivsel. fi
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Ole Rubach

Dirigent
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