
Referat fra generalforsamling i AmagerBTK,

Tirsdag d. 14. januar kl. 19.30 i klublokalet.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
2.1) Beretning fra de nedsatte udvalg
3) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab og næste års budget til godkendelse
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag
6) Valg
6.1) Formand  + 3 bestyrelsesmedlemmer
6.3) Kasserer
6.4) 2 Bestyrelsessuppleanter
6.5) Udvalg
6.6) 2 Revisorer  + 1 Revisorsuppleant
7) Eventuelt

1) Henning valgt som dirigent. Godkendt.
2) Formandens beretning –blev læst op af Ivan, se vedhæftede formandsberetning.

Godkendt.
2.1 Beretning fra de nedsatte udvalg.
- Ungdomsudvalget: Vi har netop vundet ungdoms ØM. Der sættes særligt ind på

rekruttering af helt unge spillere (fra SFOer) samt pigespillere.
- Generelt går det godt på ungdomssiden. Vi har mange hold med i turneringerne og har

en masse spillere med i de bedste rækker.

- Amager Open bliver fremadrettet afholdt  3. weekend i september.



- Turneringsudvalg/Seniorudvalget: Der er masser af træningsmuligheder for
seniorerne. Der er tilmeldt en masse hold i mange af rækkerne. Vi sætter pris på så
mange deltager på hold og det fungerer generelt rigtig godt.

- Der ses mulighed for at AmagerBTK kommer til at snuse til 1. divisionen.

- Vores dygtigste piger kan snart komme med på damedivisions hold.

- CVO er flyttet fra september til maj og afholdes i år den 15.-17. maj.

- AmarOne – sponsorpræmier søges. Kender du en eller er du selv interesseret i at
donere 6 flasker vin – kontakt da Michael Pedersen.

- Sponsorudvalget – få sponsorer og lidt forældre donationer. Det kan formodentlig
gøres bedre. Kræver dog tid.

- Forældreudvalget fortalte om de sociale arrangementer de afholder for
ungdomsspillerne.
Godkendt.

3) Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og næste års budget til godkendelse.
Godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent. Ungdomskontinget og passivkontingent forbliver uændret. Der
er oprettet to nye ungdomshold, Minitalent og Elite B. Disse sættes til hhv. 1500 og 1800.
Kontingent for seniorer ændres fra næste sæson til følgende (Senior/Pensionist):
Kontingent for spillere u. licens: 1400/1050
Kontingent for spillere op til 2000 ratingpoints: 1550/1150
Kontingent for spillere over 2000 ratingpoints: 1700/1300
Godkendt.

5) Indkomne forslag
Forslaget om skift af klubfarve/trøjefarve er trukket tilbage midlertidigt. Vi afventer den
nye kollektion af trøjer og ser om en passende model kan gøre det ud for et skift af farve.
Der var ikke andre indkomne forslag.
Godkendt.

6) Valg

På valg er formand samt tre bestyrelsesmedlemmer.
6.1)
Formand: Pernille Hvass
Bestyrelsesmedlem (indtræder som næstformand): Stig Jensen
Bestyrelsesmedlem: Jakob Riber
Bestyrelsesmedlem (afgår som næstformand): Ivan Johansen



6.3)
Kasserer: Janni Berthelsen
6.4)
Bestyrelsessuppleanter: Flemming Gornitzka, Annette Markussen

6.5)
Udvalg
Turneringsudvalg/seniorudvalg: Jesper Edelbo, Michael Pedersen, Karsten Lund og Leif
Djurhuus.
Ungdomsudvalg: Michael Pedersen, Martin Kure, Jakob Riber og Stig Jensen
Forældreudvalg: Karina Balk-Møller, Flemming Gornitzka, Heidi Chan, Michael Lund, Anita
Andersen, Randi Nielsen
Sponsorudvalg: lægges under bestyrelsen.
6.6) Revisorer samt revisorsuppleant: Gitte Wetzel, Henning Skovsted samt Ivan Johansen.

Alle poster godkendt.

7) Evt.
Stig orienterede om lokalunionerne og vækstteams i Bordtennis Danmark.


