GENERALFORSAMLING

Dato

27. marts 2017

Tid

KI" X.9.3S-21"0S

Sted

Fælleshuset på fæ§eden, BisphØjen 44,4300 Holbæk

Deltagere

lQrina Karl, Henrik Roloff, Lere Kielbery, Jens Albagaard, AnetE S. Petersen, Thomas
t-en@ Lone Høglæ Lauritzen, Jæper Nilsson, Lars Kristensen, Jan Svang Niels-Michael
Andersen, Andreas Scftilliryg, Bettina 7Åæll, Jackob S\rarre, Kasper Enevoldsen,
Thomas Kielberg, Martin JØrgensen, Mette Svane, Mefre Blicter, Mette Andersen (mor
til Tobias fra Ul3), Mette Vogdrup (rnor til Simon og Bjøm fra U13), Helle Aalund (mor
til Simon fra U13), Rikke Møller (mor til Magnes fi? U13), Anne Sallerup, Madin
Madsen

Referat
1. Valg af diri,gent og

rcfercnt

i Lene Kielbery

blerr valgt

til dirigent og lens Albagaard til referent.

2. Bestyrelsens bereturing for det forløbne år
; Astrclsens bere$ring blev fiemlagt af Karina lGrl.

I e"retnitgen blev taget til efterrebfng.
3. Forelæggelse af regnskab for detforløbne år til godkendelse

firds i Årsnpport 2016 der kan læses her:
I htto://holbaekbombers.dk/wp-contenUuploads/Årsraoport-2016-Floorballklubben: Holbæk-Bombers.pdf

, negnslcbet for 2016

, Regnskab blev fremlagrt af Jens Albagaard.
I lrebat:
. lGsper Enevoldsen: Skalvære opmærksom på, at Roskilde Festhaler nødvendig for
I ttubbens surde Økonomi. Sponsorater er vejen frern fremover.

, negnsløbet blar godkendt.

4. Fastsættelse af deltagerbetaling
saMr for dettagerbetaling :
Kontingent børn {ulS}: 400,00 kr. årligt (stigning fra 375,00 kr.}

Best!.relsen foreslag følgende

r
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Kontingent, voksne: 600,00 kr. årligt (stigning fra 500,00

:r ftrHffiHl ]ffiffikT"t: tt,l'rrff§å,",,
k.
Kontingent, aktivitetsmedlem: 50,00

.
'

k.)

(uændret)

Indmeldelsesgebyr, rCIksne: 300,00 kr. (uændret)

Indmddelsesgebyr,bøm (ul8): 150,00 kr. (uændret)

, Debat:
I Kasper Enevoldsen: Når en ny senior melder sig ind, vil det så koste 900 kr. Det må
, ikike holde nogen fra at indmelde §9.

' Anre Sallenrp: Jeg meldte m§ kun ind, fordi det rrar en mulighed med
Husstardskontingent

I

Jesper Nilsson: Da jeg spillede i Rødovre betalte vi mere en dobbelt så meget
, halvår. Det er også sundt, at vi har et lavt nirreau.

-

pr.

Helle Aalurd: BØmekonUngent kan sagtens være 125 kr. højere.

Martin Madsen: Vi

år

også tilsl«rd for bønemedlemmer fra kommunen.

lens Albagaard: M tår
; kommunen,

22O l<r i Ulsktd

pr. betalerde medlem under 25 år fra

Martin Jørgensen: Ml adrmre mod at lade bømekonUrqent stige for meget. Der skal
, være åbent for endnu flere. Lad hellere seniorkontingent stige.
, ff,omas Kielberg: Er hett enig. Der er en stor gennemsfømning af bøm. Det må ikke
sftoppes ved for hørt konUngent.

Thomas [enE: Der er bedre med løbende stigninger for at imødekomme andre
manglende irdtægter.
Anette S. Petersen: Tumeringsspillere kan betale mere end motionister.
Jesper Nilsson: Stor administrativ byrde ved det forslag.
Bettina Zabell: Foreslår Husstardskontingent stiger til 900

, Tlromas Lentz: Forslår Hussbndskontingent stiger

til

l«

1.000

k.

Der Hev efterfølgende stemt om de foreslåde stigninger i kategroriemebøm, voksne

, og husshnd.

, øgende satser blev besluttet:

r
'.
,

Bøm: ,t00 kr. årligrt (stigning fra 375 kr.)
6m k. årligt (stigning tra 500 k.)
Husstand: 90t) kr. ådigt (stigning fra 800 kr.)

Voksne:

5, Forelæegelse af bestyretsens budgetforslag for det kommende år

; Besryrebens budgetforslag far 2Ol7 kan læses her: http:l/holbaekbombers,dk/wp-

' content/uploads/Budoetforslao-2017-Floorballklubben-Holbæk-Bombers.odf

eudgetforslaget blev fremlagit af Jens Albagaard, der henledte opmærksomheden på,
r at siden budgreffiorslaget blev udarbejdet, er der sket det, at vi €r fæne frivillige med
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til Roskilde Festival 2017. Det betyder en netto-forværring af det budgetterede
: resulbt for 2A77 på ca. 22.000!a. Bestyrelsen vil naturligvis være eksba opmær{aom
på dette faktum, og forsøge at rette op på det i løbet af året for at forbedre det
bulgetterede resultat
. Debat:

nærm$ kun regulere på kontingenthetalingerne, hvis vi skal
forbdre økommien. Foreslår at vi allerede nu regulerer yderligere på kontingentet.

, Thomas Kielberg: M kan
I

Kasper Ensoldsen: Det er vigtigerc, at vi kan tiltrække flerc nye medlemmer med et
iklke alt for højt konUngent.

Bettina Zabell: Hvorfor er der

ik{<e

foreslfut en stigning på nusstanOskontingent?

tene Kielberg: Bestyrelsen har wrderet, at denrp type kontingent sløl være mere

i bærcnde for medlemssammensætnirqen.
Niels-Midrael: M kunne også tjene vores

€ne per{;e på Holbæk

Floorball by Night.

,

Jens Albagaard: M havde i 2016 et overskrd på ca. 2.500

k,

som vi donerede til

' Julekomitden af 1922.
,

Anette S. ktersen: Det ville være dejligt, hvis der var et par medlemmer, der kunne
Enke sig at arbejde med sponsorater.

I Martin Madsen: M har en god egenkapital at tære på.
Budgrettet blerr

hget til eftenehing.

6. Behandling af indkomne forclag
Der var ikke indkommet nogte forslag

til behandling.

7. Valg af formand
Der skulle ikke vælges formand i år.

8. Valg af kasserer
Jens Albagaad afgik elter tur, og var villig Ul genvalg.
Jens Albagaard blev genvalgt.

9. Valg af sekretær
Ole Hallenberg afgik efter hrr, og var villig til genvalg.

, Ote l'lalennerg blan genvalgt.

1O.

Valg af 2 bestyrelsæmedlemmer
Der skulle rælgres 6t menigt bestyrelsesmedlem for en periode på to år. Martin
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: Jørgensen afgik efter tur, og var ikke villig Ul genvalg.
:

Mette Andersen (mor Ul Tobias fra U13) blev valgt.

11. Valg af 2

supplæntertil hstyrelsen
Der skulle vælges to supplænter Ul bestyrelsen. [erre Kielberg var villig til genvalg.

, Lene Kielberg og Helle Aalurd (rnor til Simon på U13) blor valgt.
12. Valg af revisor og revisorcuppleant

i lGsper Enevoldæn har været revisor
' sidste generalforsamlirg.

og Paw Jensen har været ranisorsuppleant siden

i

Kasper Enerroldsen og Paw Jensen (suppleant) blev genvalgt.

13. Valg af appeludvalg

'

Oet er ikke aktuelt at vælge et appeludtralg på nwærende tidspunkt.

14. Evenhrelt
, Trænersituationen:
, Thomas Kielberg: Hvordan ser det ud med trænere til næste
r Jan Srrane: Der er nogle af dette års Fænere, der ikke

sæn?

fortaetter næste sæson.

, :esper Nilsson: Forbætter genre med både U15 og herrer, dog ikke alene.
Thomas tentz: Fortsætter geme med pigetræning.
, Jan Svane: Mathias fortsætter måske ikke.
Karina lGd: Har mØe med Mathias i motgen.

Ardreas Scfrilling: Tager gerne over på U13, dog ild<e alene.
: Jan Svane: Ul5-spillere vil genre være hjælpe&ænere på U11.
Thomas LenS: Emma æ Sasfia vilgerne træne U9.

: Helle: RotaUonsordning med flere voksne som sMtte på Ug/Uf f.
,

l6per

Nilsson: Herreholdet kan nok godt løse trænerudfodringen intemt.

:

r Karina Karl: Der børlslal være en holdleder på Hene 2.

, Danmar*s&trneringen

20tl I 2OI'A:

, Jens: Herre 2 kan få hjælp af spillere fta Hvalsø og Bramsnæs næste sæson.
r Thomas Kielberg:

Mg[gt med et Herre 2 næste sæson, så vi har rqet tilbyde U15-

, spilleme.
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Thønas LenE: Ser tungt ud rned
.Iens Ahagøard:

Ull+dd til næste sæson.

Kun 3-4 spillere tilbage"

Ullq{llerc len deltage i KidzUga*aevn*.

MØet blev herefts af*uttet

Godkendt:

.tj.t

L*^*--k-*---\ l-r=

LeneKlelbergrdirlgent

ll.

li,n

#
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