Ref. Generalforsamlingen d. 24. juni 2021 kl. 19,00
I Vestamager hallen
Tilstede var 38 medlemmer

1. Valg af dirigent
Doris Erlandsen blev valgt
Som referent blev valgt Steffen
2. Formandens beretning.
Denne var udsendt til medlemmerne.
Steen Hansen tog ordet og gav udtryk for
at der manglede en forklaring på hans afgang som formand i januar 2021 til medlemmerne, da der
ikke stod noget i beretningen om at han var formand i 6 år. Tommy gjorde opmærksom på at
beretningen var vedr. året 2020. og han kun havde brugt en halv time på den. Tommy kunne oplyse
at der var sendt en mail ud til alle medlemmer i januar vedr. Steen stoppede som formand Vedr.
turneringer i 2021 hvor Steen mente at pgr. vores hal og bane byggeri ikke kunne være sikker på
hvornår det var færdig, Det mente Tommy og Lena ikke var noget problem, idet Tårnby Kommune
havde lovet hallen færdig den 29. april d.å. På Best. Møde 21-01-21 havde Ernst og Tommy meddelt
bestyrelsen, at de ikke ønsker at stille op til bestyrelsen. Begge mente, at det var på tide, at på at
begynde en foryngelse af bestyrelsen og begge havde været med i mange år. Steen spurgte Tommy
om det var den eneste begrundelse for hans beslutning. Tommy svarede, at han ikke syntes, at
samarbejdet mellem ham og Steen, fungerede som det burde, efter lidt debat, mente Steen, at det var
et mistillidsvotum til ham. Han meddelte derfor, at det var ham som skulle trække sig som formand
og ikke pgr. af han havde fået pacemaker. Flere medlemmer har efterfølgende takket Steen for det
store arbejde han har gjort for klubben. Steen fortalte at Bente under en kamp blev dårlig og efter
følgende blev kørt på hospitalet med en blodprop i hjerter. Klubben sendte ikke blomster til hende
som var aftalt på et tidligere bestyrelsesmøde, at når spillere kom til skade på banerne under kampe
ville klubben sende blomster og ønske god bedring, men ikke ved sydom eller skade uden for
banerne. Lena kunne imidlertid huske, at Steen selv havde været med til at afskaffe denne ordning på
et bestyrelsesmøde den 6. juni 2019.
Beretningen blev herefter godkendt.
3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
4. Indkomne forslag.
Forslag fra Jan Melskens om at klubmesterskaberne afholdes
I slutningen af sæsonen.
Bestyrelsen tager dette til efterretning og vil afholde disse i
slutningen af september.
Forslag fra Jørn Rudbech vedr. hjertestarter.
Det blev vedtaget at klubben selv investerer i en hjertestarter.
Alternativt kunne man også søge Tryg Fonden f.eks.
Forslag fra bestyrelsen vedr. ændring af § 11 tegningsret.
Doris Erlandsen fremlagde et mod forslag med en mindre ændring.

Doris forslag blev vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent for 2022
Bestyrelsens forslag om ændring af kontingent fra kr. 300,00
til kr. 350,00 blev af Hardy foreslået til kr. 400,00.
Hardys forslag blev vedtaget

6. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for år 2021.
Lena gjorde opmærksom på at i budgettet vedr. tilskud til udekampe, kunne ventes at stige.
.
Budgettet blev vedtaget.
7. Valg af bestyrelse.
Følgende blev valgt.
Formand for 1 år.
Tommy Svendsen
Kasser for 2 år.
Lena Svendsen
B-medlem for 2 år. Brian Roth
B-medlem for 2år
Steffen Andersen
Suppleant for 1 år
Annelise
8. Valg af revisorer.
Revisor for 1 år. Doris, genvalgt
Revisor for 1 år. Toni, genvalgt
9. Steen Hansen havde et forslag vedr.§ 4 æresmedlemmer.
Med følgende ordlyd.
Jeg vil hermed indstille Carl Johan til æresmedlem for hans
store arbejde med at samle penge fra forskellige fonde og
arbejde med at få en hal i klubben.
Uden hans store indsats var det aldrig blevet til noget.
Dette blev vedtaget
10. Eventuelt
Ikke noget til eventuelt

Referent Steffen / C-J

