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Referat fra generalforsamling i NBK Amager d. 5. april 2022 

 

Tilstede var 19 medlemmer, heraf 6 fra bestyrelsen. 

Formanden Torben Dill bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent. 
 

Poul Bruun blev valgt til dirigent. Han takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen 
var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.  

 

2. Beretning fra: 
 

a. Bestyrelse 
Bestyrelsesformanden Torben Dill fremlagde bestyrelsens beretning, der blev 
godkendt. 
 

b. Seniorspilleudvalg  
Lars Rüsz fremlagde seniorspilleudvalgets beretning, der blev godkendt. 
 

c. Ungdomsudvalg  
Per Lindgreen fremlagde ungdomsudvalgets beretning, der blev godkendt. 
 

De 3 beretninger kan læses på klubbens hjemmeside. 
 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

 
Inga Rosenberg fremlagde det reviderede regnskab, som blev godkendt. 
 
 
4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud. 

 
Inga Rosenberg fremlagde budgettet. Der var en fejl i en formel, så 3 nye poster for de 3 udvalg 
ikke var regnet med i summen. Underskuddet er derfor 10.000 kr. højere.  
 
Budgettet blev vedtaget. 
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5. Forslag fra bestyrelsen. 
 

a. Forslag til ændring af vedtægter jf. medsendte bilag.  
Forslag til ændrede vedtægter blev vedtaget.  
 

I forbindelse med ændring af § 11 blev det foreslået af et medlem, at bestyrelsen præciserer på 
hjemmesiden, at en bane koster 3200 kr. for en sæson – uafhængigt af hvor mange spillere, der er 
tilmeldt banen. 
 
6. Forslag fra medlemmer. 

 
Ingen indkomne forslag. 
 

1. Valg af bestyrelsesmedlemmer: 
     
a. Formand:  Torben Dill  modtager ikke genvalg 
b. Næstformand:  Per Lindgreen ikke på valg 
c. Sekretær:  Anette Richs-Jensen genvalgt 
d. Kasserer:  Inga Rosenberg ikke på valg 
e. Bestyrelsesmedlem:   Lars Rüsz Kaysen ikke på valg 
f. Bestyrelsesmedlem:   Jan Steen Jensen genvalgt 
g. Bestyrelsesmedlem:    vakant 
h. Suppleant:    vakant 

 
Torben Dill udtræder af bestyrelsen efter mange års bestyrelsesarbejde. Torben fik en meget stor 
tak for sit kæmpe arbejde i klubben. 
 
Thomas Olofsen og Mathias Youden indtræder i bestyrelsen. Den nye bestyrelse konstituerer sig 
inden d. 1. juni 2022. 
 

 
2. Valg af revisor:  Birgit Zwergius ikke på valg 

 Poul Jørgensen genvalgt 
 

3. Valg af revisorsuppleant: Torben F. Thorsen ikke på valg 
    

4. Valg af: 
 
a. Seniorspilleudvalg: Lars R. Kaysen , Thomas Olofsen, Henrik O. Hansen, Thomas Haack, 

Camilla Meinecke,  
b. Veteranspilleudvalg: Anette Richs-Jensen, Poul Jørgensen, Torben F. Thorsen     
c. Ungdomsudvalg: Per Lindgreen, Mette Wandy, Lars Schmidt, Gitte Nielsen, Michael Jovan 

Larsen 
Alle fortsætter i de respektive udvalg. 
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7. Eventuelt. 

Der blev spurgt ind til, om banerne bliver omlakeret. 

Det forlyder fra halassistenterne, at der er lavet aftale om en ny nedslibning og lakering af 
banerne. Vi ved endnu ikke, hvornår det kommer til at foregå. 

 
 
Årets kammerat: 
 
”Årets kammerat” gik i år til Torben Dill for hans store indsats og engagement i NBK-Amager.  
Torben modtog et gavekort fra klubben. 
 
 
 
Referent: Anette Richs-Jensen 


