GENERALFORSAMLING

Dato

20. marts 2014

Tid

Kl. 19.00-20.30

Sted

FrivilligCenter Holbæk, Kasernevej 6, Holbæk

Deltagere

Karina Karl, Ole Hallenberg, Thomas Lentz Helt, Jan Svane, Thomas Kielberg, Kasper
Enevoldsen, Rikke Carlsen, Jens Albagaard

Referat
1. Valg af dirigent og referent
Thomas Lentz Helt blev valgt til dirigent.
Jens Albagaard blev valgt til referent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Bestyrelsens beretning blev fremlagt af formand Karina Karl:
”Min beretning starter for præcist 1 år siden – den 20. marts 2013 – da jeg var med til
min første generalforsamling i Holbæk Bombers og blev valgt som formand. Der er
sket mange ting siden den aften og jeg vil her prøve at opsummere de vigtigste
begivenheder.
3-mands DM (13. april 2013)
Klubben deltog med 1 dame- og 1 herrehold og damerne endte på en 6. plads, hvor
man året før var endt på en sidsteplads (vist nok ud af 12 hold). Herrerne fik en 8.
plads, hvor de året før havde hjembragt en bronzemedalje.
Roskilde Festival (29. juni til 8. juli 2013)
Forberedelserne til Roskildefestivallen går så småt i gang i starten af februar måned
og frem til selve festivallen stiger intensiteten af opgaver eksponentielt. I den
forbindelse vil især gerne sige en stor tak til især Jan og Klaus, som har lavet et helt
enestående forarbejde op til festivallen. Rekrutteringen af hjælpere, infomøder,
anskaffelse af udstyr og meget, meget mere, har primært været styret af disse 2
gutter.
Min fornemmelse er, at selve arbejdet under festivallen gik godt og vi havde kun
ganske få utilfredse kunder i butikken, som havde mistet et bilbatteri eller en
mobiltelefon – og i nogle af tilfældene kom festivaldeltagerne endda i tanke om, at de
vist selv havde gjort deres ting væk. Der var også nogle enkelte frivillige, som glemte
at møde op til nogle af vagterne, men disse episoder blev løst på en god måde.
Forberedelserne til dette års Roskildefestival er allerede i gang, så nu mangler vi bare,
at Marie Kay skal spille på Orange scene, så kan det kun blive godt!
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Summercamp (9. og 10. august 2013)
Til årets summercamp havde Jens og Thomas igen sammensat et helt fantastisk
program og det er imponerende, hvordan I kan få tilrettelagt en 3-dages event på den
måde. I har udarbejdet en drejebog fyldt med info og gode ideer til træning og lege
og skulle det ske, at der er lidt frafald, ja så tilpasser I lige tingene, så ingen opdager
at det ikke lige var helt, som planlagt. Der er styr på selv de mindste detaljer og der
er endda medbragt hjemmebagte boller og hjemmelavet marmelade. Det er en stor
fornøjelse at opleve en hel flok børn fare rundt i hallen og synes, at floorball lige i det
øjeblik, er det mest spændende at bruge sin sommerferie på.
Manglende træner til Junior Bombers U10 (efteråret 2013)
Starten på sæsonen var især svær for de yngste spillere i vores klub, for vi startede
ud med ikke at have nogen træner til holdet. I september, oktober og november
lavede vi en plan for de enkelte lørdage, hvor man kunne byde ind som træner. I 11.
time sagde Thomas Lentz Helt ja til at han gerne ville træne holdet frem til
sommerpausen i år og det er vi mange, der er meget taknemmelig for. Thomas har et
back up team bestående af Jens, Thomas Kielberg og Jan som hjælper ham.
Landsstævne i Benløse (1. til 3. marts 2014)
Den første weekend i marts var 23 børn og 7 voksne til landsmesterskab i Benløse. Vi
deltog med 5 hold i minifloorbal = 3-mands hold og 1 hold på stor bane.
U9 piger og drenge + U11 pige, 2 x U11 drenge + U11 drengehold på stor bane
U11 pigerne fik en flot sølvmedalje med hjem – tillykke!!!
Holbæk Floorball by Night (5. marts 2014)
Pga. det faldende antal medlemmer især på seniorsiden, blev der lige efter jul nedsat
en lille arbejdsgruppe bestående af Jens, Stine, Anette og jeg selv, som skulle finde
på noget, som kunne tiltrække nye medlemmer. Vi valgte den tilgang som hedder
”stjæl hvad du kan fra andre” og derfor valgte vi, at eventen skulle være et
aftenstævne a la det som Helsingør Floorball Team laver. Stævnet løb af stablen
onsdag den 5. marts hvor 23 hold og næsten 150 personer deltog. Der blev spillet
kampe i 3 rækker; damer hvor Kagedåserne vandt, mix hvor Kulturelt Forum vandt og
hos herrerne var det Fitnessholm som vandt. Stævnet var en kæmpe succes, så nu
må kan vi kun håbe, at der er nogle spillere derude, som har fået øjnene op for vores
sport.
Træning i alternative haller
Grundet renovering af seminariets hal har vi i store dele af den nuværende sæson
været delt i forskellige haller. Damerne har været en tur i den lille sal i Tuse-hallen,
mens herrerne har været en tur på Stenhus. Der har i hele sæsonen været et
svingende og ikke altid imponerende fremmøde til damernes træninger, mens
herrerne generelt har haft et godt fremmøde dog lå træningstiden på Stenhus ret sent
og det har betydet, at der i den periode har været en nedgang i antallet af herrer,
som har trænet. Den negative trend skulle dog efter sigende være vendt nu.
Kommende tiltag
Samarbejde med Hvalsø og Bramsnæs (16. marts 2014)
Et af de seneste tiltag, som er blevet en realitet, er samarbejdet på herresiden med
Hvalsø og Bramsnæs, som gør, at vi nu har meldt et hold til i turneringen under
navnet Vikings – det bliver et spændende år for herrerne og klubben.
3-mands DM i Holbæk (31. maj og 1. juni)
Sidste weekend i juni skal 3-mands DM afholdes i Holbæk og vil i den forbindelse blive
arrangeret af Holbæk Bombers og Hvalsø Floorball.
Hvad gør Holbæk Bombers til en speciel klub?
Nogle af de ting, som jeg synes, er prisværdige ved vores lille klub er, at vi laver
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specielle tiltag såsom:
 Familiekontingent, hvor en hel familie kan spille floorball for 600 kr./år.
 At vi har overskud til at donere alle pengene fra Holbæk Floorball by Night til
velgørende formål.
 At man som barn kan deltage gratis i vores Summercamp.
 At vi ved hjælp af frivilligt arbejde på Roskilde Festivallen kan skabe et godt
økonomisk fundament for klubben.
Så når jeg fortæller, hvad vi gør af tiltag, kan man se, at andre bliver imponeret over
hvad vi er i stand til i vores lille klub og det synes jeg er en meget prisværdig og et
stort skulderklap, som vi skal huske at give hinanden i hverdagen.”
Beretningen gav ikke anledning til nogen spørgsmål.
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
Regnskabet for 2013 ligger tilgængeligt her:
http://issuu.com/holbaekbombers/docs/__rsrapport_2013_-_floorballklubben
Kasserer Thomas Kielberg gav en kort gennemgang.
Regnskab og årsrapport blev enstemmigt godkendt.
4. Fastsættelse af deltagerbetaling
Bestyrelsen foreslog følgende satser for deltagerbetaling:
 Kontingent, voksne: 350,00 kr. årligt (uændret).
 Kontingent, børn (u18): 175,00 kr. årligt (uændret).
 Kontingent, husstand: 600,00 kr. årligt (uændret)
 Kontingent, passivt medlemskab: 50,00 kr. (ny type)
 Indmeldelsesgebyr, voksne: 300,00 kr. (uændret)
 Indmeldelsesgebyr, børn (u18): 150,00 kr. (uændret)
Forslaget blev vedtaget med én stemme imod.
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år
Bestyrelsens budgetforslag ligger tilgængeligt her:
http://issuu.com/holbaekbombers/docs/budgetforslag_2014_-_floorballklubb
Kasserer Thomas Kielberg gav en kort gennemgang.
Budgettet blev enstemmigt godkendt.
6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag til behandling.
7. Valg af formand
Der skulle vælges en formand for en periode på 2 år. Karina Karl genopstillede til
posten og blev genvalgt uden modkandidater.
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8. Valg af kasserer
Der vælges kasserer ulige år.
9. Valg af sekretær
Der vælges sekretær ulige år.
10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
Der skulle vælges 1 menigt bestyrelsesmedlem for en periode på 2 år. Anette
Studsgaard Petersen genopstillede til posten og blev genvalgt uden modkandidater.
Den anden post som menigt bestyrelsesmedlem er besat af Jens Albagaard, der blev
valgt i 2013 og derfor først er på valg i 2015.
11. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Ole Hallenberg og Rikke Carlsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
12. Valg af revisor og revisorsuppleant
Kasper Enevoldsen blev valgt som revisor og Paw Jensen blev valgt som
revisorsuppleant.
13. Valg af appeludvalg
Det er ikke aktuelt at vælge et appeludvalg på nuværende tidspunkt.
14. Eventuelt
Jens Albagaard orienterede om ansøgning af haltider til den kommende sæson. Der
var enighed om at forsøge at samle alle hold og alle træninger på Holbæk
Seminarium.
Thomas Lentz Helt og Thomas Kielberg orienterede om potentiel tilmelding af et hold i
U13 Flex til den kommende sæson. Der var opbakning til dette.
Der blev ytret ønske om en Sæsonafslutningsfest 2014. Thomas Lentz Helt, Karina
Karl, Rikke Carlsen og Ole Hallenberg meldte sig til Festudvalget.

Godkendt:

_________________________________
Thomas Lentz Helt, dirigent

_________________________________
Jens Albagaard, referent
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