
 

Referat 
GENERALFORSAMLING 

 

 
 
 

Dato 03. marts 2020 
Tid Kl. 19.00 
Sted Fælleshuset, Bispehøjen 44, 4300 Holbæk 
Deltagere Mette Svane, Jens Albagaard, Bettina Zabell Nilsson, Jesper Zabell Nilsson, 

Kasper Enevoldsen, Jacob Svarre, Thomas Kielberg, Michael Max Hansen, 

Michael Præst, Michael Rygaard Mogensen, Steen Hansen, Tonny Mundt, Torben 
Nielsen, Asger Madsen 

 
 
 

Dagsorden 
 

1. Valg af dirigent og referent  
 Bestyrelsen indstillede, at Jens Albagaard valgtes som dirigent, og Jacob Svarre 

valgtes som referent.  

 
Dirigenten konstateredem at generalforsamlingen varr lovligt indkaldt og derfor 
kunne afholdes. 

 
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
 Formand Bettina Zabell fremlagde beretningen på vegne af bestyrelsen: 

 

2019 har været et år med ændringer for klubben. Vi måtte lukke 
ungdomsafdelingen ned, men har til gengæld fået tilført et motionshold, som 
træner 3 gange om ugen. Tonny Mundt har indvilget i at være holdleder for dem. 
Det fungerer rigtigt godt, og bestyrelsen håber han vil fortsætte med dette i 
fremtiden.  
 
I 2019 har vi arbejdet med foreningsudvikling sammen med DGI - bevæg dig for 
livet foreningsudvikling. I 2018 fik vi udpeget de fokusområder som vi har 
arbejdet videre med i 2019.  
Vi valgte bl.a. at arbejde med det sociale i klubben, og første initiativ var 
julefrokosten i januar. Vi håber, at klubbens medlemmer fortsat vil støtte op om 
disse arrangementer i fremtiden.  
 
Klubben har igen i denne sæson 1 hold i turnering, nemlig herreholdet der spiller 
i Sjællandsserien. Deltagelse i turnering betyder samtidigt, at vi forpligter os til at 
stille dommere til turneringen. Det har i denne sæson været Kasper Enevoldsen 
og Jesper Nilsson der har taget denne tørn, og det takker bestyrelsen for.  
 
Bombers var igen i sommers på Roskilde Festival, og det var som altid en succes. 
Vi satser på en succes igen til sommer. Tak til de frivillige der trækker læsset på 
før, under og efter festivalen.  



 
Husk, at foreningslivet ikke kan fungere uden frivillig arbejdskraft, og behovet for 
hjælpen vil ikke blive mindre i fremtiden.  Tak for al den hjælp vi har fået i året 
der er gået. 
 
Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning 

 
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne  til godkendelse 
 Regnskabet for 2019 findes i Årsrapport 2019 er vedlagt som bilag til 

dagsordenen.  
 
Regnskabet blev fremlagt af kasserer Kasper Enevoldsen. 
 

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen 
 
 

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år 
 Bestyrelsens budgetforslag for 2020 er vedlagt som bilag til dagsordenen.  

 
Budgetforslaget blev fremlagt af kasserer Kasper Enevoldsen. 

 
Taget til efterretning. 

 
5. Fastsættelse af deltagerbetaling 
 Bestyrelsen foreslår, at deltagerbetalingen fastholdes på nuværende niveau. 

 
Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 
Deltagerbetalingen for sæsonen 2020/21 er derfor: 
 
Familiekontingent: kr. 1200,- 

Seniorkontingent (+18 år): kr. 900,- 
Ungdomskontingent (u. 18 år): kr. 600,- 

 
 

6. Behandling af indkomne forslag 
 Bestyrelsen stiller forslag om ændring af vedtægterne med henblik på at tilpasse 

vedtægterne til den daglige drift samt skabe en større fleksibilitet i forbindelse 
med bestyrelsens konstituering. En samlet oversigt over de rettelser som 
bestyrelsen foreslår, fremgår af bilaget ”Bestyrelsens forslag til ændringer af 

vedtægter” og gennemgås på Generalforsamlingen.  
 
Jacob Svarre motiverede ændringerne på vegne af bestyrelsen 
 

Steen foreslog at bytte om på punkterne 5 og 6 i dagorden til generalforsamling 
med den begrundelse, at vedtagelse af evt. Indkomne forslag kan have 
økonomiske konsekvenser, som det vil være ønskeligt at kunne tage højde for 

ved fastsættelse af deltagerbetalingen. Derfor vil det være hensigtsmæssigt at 
behandle indkomne forslag før fastsættelsen af deltagerbetalingen 
 
 

Bestyrelsens ændringsforslag med Steens forslag blev enstemmigt vedtaget. De 
reviderede vedtægter kan findes på klubbens hjemmeside. 



 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
 Dirigenten indstillede, at man lod de nye vedtægter træde i kraft med det samme 

og derfor valgte bestyrelsesmedlemmer efter reglerne i de netop vedtagne 
vedtægter. Generalforsamlingen bakkede op om dette. 
 

Det betød, at følgende punkter udgik af dagsordenen og blev erstattet af nyt 
punkt 7. ”Valg af Bestyrelse”: 
 

7. Valg af formand.  
8. Valg af kasserer.  
9. Valg af sekretær.  
13. Valg af appeludvalg  

 
Formand Bettina Zabell Nilsson afgik efter tur og ønskede ikke genvalg. 
Bestyrelsesmedlem Jacob Svarre afgik efter tur og var villig til genvalg 

Sekretær Mette Svane afgik udenfor tur 
 
Der skulle derfor vælges 3 medlemmer til den nye bestyrelse. 
Jesper Zabell Nilsson, Tonny Mundt og Jacob Svarre blev valgt til bestyrelsen 

med applaus. 
 
Bestyrelsen består derudover af Kasper Enevoldsen og Thomas Kielberg. 
Bestyrelsen vil konstituere sig selv på sit første møde. 

 
 

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
 Der skal vælges to suppleanter til bestyrelsen. Jan Svane og Martin Madsen er 

suppleanter og ikke villige til genvalg 
 
Michael Rygaard Mortensen og Michael Præst blev valgt som suppleanter med 

applaus. 
 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
 Jens Albagaard har været revisor og Jesper Zabell Nilsson har været 

revisorsuppleant siden sidste generalforsamling. 
 
Jens Albagård er villig til genvalg og blev valgt til revisor 

 
Jesper Zabell Nilsson måtte efter valget til bestyrelsen afgå som revisorsuppleant.  
 

Michael Hansen er valgt som ny revisorsuppleant.  
 

10. Eventuelt 
 Steen spurgte til nedlæggelsen af til ungdomsholdene og foreslog, at der blev 

taget kontakt til Kristian, der havde trænet motionsholdet under forløbet i 
Svømmeklubben og høre ham, om han ville være interesseret i at træne et 

ungdomshold 

 
Jesper foreslog, at bestyrelsen arbejdede med at give målmænd mulighed for at 
kunne tage på målmandskurser, og evt. også støtte andre spillere i at komme på 
spillercamps. 
 



Tonny forespurgte til indkøb af en mellemstørrelse mål mellem tre-mandsmål og 
”rigtige” mål til motionsholdet 

 
Bestyrelsen lovede at tage kommentarerne med i det videre arbejde 
 
Der blev takket for tro tjeneste i bestyrelsen til Mette og Bettina for deres 

arbejde som hhv sekretær og formand. 

  
 


