
Referat fra generalforsamlingen i BK Triominos den. 6/6-2017 

 

Dirigent: Ib 

Referant: Tine L 

Kof bød velkommen. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og referent. 

2. Bestyrelsens beretning for det forløbende år. 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbende år til godkendelse. 

4. Fastlæggelse af aktiviteter i den kommende sæson. * 

5. Vedtagelse af budget for den kommende sæson. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Behandling af indkomne forslag. * 

8. Valg af formand. (i lige år - Karl-Olaf ikke på valg). 

9. Valg af kasserer. (i ulige år - Rudi er villig til genvalg). 

10. Valg af sekretær. (i ulige år - Tine L. ikke villig til genvalg). 

11. Valg af et bestyrelsesmedlem. (i lige år - Frank ikke på valg). 

12. Valg af en suppleant til bestyrelsen. (hvert år - Tine B. på valg). 

13. Valg af revisor og revisorsuppleant. (hvert år - Aina og Helle på valg) 

14. Valg af holdledere. (hvert år - Frank og Tine L på valg) 

15. Eventuelt (herunder bl.a. hjemmesiden). 

* Behandling af forslag med økonomiske konsekvenser behandles under punkt 4. 

Øvrige forslag behandles under punkt 7. 

Ad. punkterne 4 og 7. 

2.Bestyrelsens beretning for det forløbende år. 

Kof fremlagde beretningen: Beretningen vedtaget. Se vedhæftede fil 



3.Forelæggelse af det revideret regnskab: 

Rudi gennemgik det revideret regnskab, som der efter blev godkendt, se vedhæftede fil. 

 

4. Fastlæggelse af aktiviteter i kommende sæson. 

Vi tilmelder et 6 mand´s herrehold, et 3 mand´s damehold, 3 mix hold plus et dame og et 

herrehold øst-cup hold. 

Desuden vil der være nogle oldgirls/boys hold og Rødovre mesterskab´s hold og diverse stævner. 

Se desuden under beretningen. 

7. Indkommende forslag: 

Bestyrelsen har fremlagt et forslag til en vedtægts ændring i paragraf 3 , da vi for første gang i 

klubbens historie har fået et passivt medlem. 

Forslaget blev vedtaget. Se vedhæftede fil 

5. Vedtagelse af budget for kommende sæson. 

Budget ændring, Rudi foreslår at passivt medlem betaler 30kr om måneden, forslaget blev  

vedtaget. 

Budget 17/18 ændres så egenbetaling figurerer tydeligt, ellers forvirrer det kun. 

Budget vedtaget. Se vedhæftet fil 

6. Fastsættelses af kontingent. 

Kontingent uændret. 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Valg af kasserer. Rudi villig til genvalg….Valgt 

Valg af sekretær. Tine ikke villig til genvalg…. Susanne valgt 

Valg af suppleant. Tine B valgt 

Valg af revisor og revisorsuppleant. Aina og Helle valgt 

Valg af holdledere. Frank valgt for herreholdet og Tine L valgt for dameholdet 

 

 



8. Eventuelt. 

Medaljer uddelt: Dameholdet fik sølvmedalje og Herreholdet fik guldmedalje. Tillykke til alle 

Vores klubmesterskab som blev afholdt i Tønder den 19-21/5 var en kæmpe succes, alle er villig til 

en gentagelse. 

Tillykke til alle vinderne. 

Vores hjemmeside trænger til at kæmpe renovering…. så Bjarne vil starte helt forfra og lave en ny 

hjemmeside, vi drøftede hvad der er relevant på sådan en hjemmeside: 

Kalender, aktiviteter, holdsnit, personlig rekord samt andre relevante oplysninger så vi kan trække 

nye medlemmer til, bla trænings tidspunkt, og sted. 

Vi glæder os til at se resultatet. 

Vi fik valgt et nyt festudvalg: Aina, Berit og Jens 

Social træning: Hanne og Rudi kunne godt tænke sig flere der træner 2 timer, for derefter at have 

noget socialt samvær, de syntes det er kedeligt at flere går hjem efter 1 time´s træning. 

Det blev diskuteret frem og tilbage, og konklusionen blev at træning forbliver som nu hvor nogle 

træner 1 time og nogle 2 timer.. 

 

Mødet sluttede kl 21,30 

Tak for denne sæson 

Tine 

 

 

 

 

 

 

 

 


