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Referat fra generalforsamling i NBK Amager d. 18. maj 2021 

 

Tilstede var 14 medlemmer, heraf 5 fra bestyrelsen. 

Formanden Torben Dill bød velkommen til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent. 
 

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

På grund af Covid-19 er generalforsamlingen blevet udskudt fra normal afholdelse i april til maj 
måned. 

 

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. 
 
I forbindelse med seniorspilleudvalgets beretning fortalte Lars, at klubben har indkøbt et nyt 
fugtskab til bolde. Boldene skal ligge i skabet i 3 uger inden brug, så det er vigtigt, at vi er 
ansvarlige i vores brug af bolde og at vi har en ordentlig arbejdsgang i forbindelse med at bruge 
bolde fra fugtskabet. Lars vil lave en arbejdsgangsbeskrivelse og sende den ud til relevante 
medlemmer.  
 
I forbindelse med bestyrelsens beretning, blev der stillet spørgsmål fra medlemmerne: 
 
Hvad skal der ske med gulvet i hallen, der er blevet meget slidt, fordi Vestamagerhallen har været 
benyttet som testcenter? 
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Svar: 
 
Det forlyder fra Tårnby kommune, at gulvet vil blive slebet i sommerferien (juli måned), så det er 
klar til næste sæson. 
 
 
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer: 
 
Hvor mange timer har klubben måtte ”afgive” til den selvorganiserede idræt? 
 
Svar: 
 
Vi har måtte afgive 40 banetimer om ugen. Det drejer sig om ydertimer – eksempelvis lørdag 
formiddag og fredag aften – men vi har fået lovning på, at vi kan få lov at booke de pågældende 
timer igen, hvis vi får behov for dem. 
 
 
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

 
Inga Rosenberg fremlagde det reviderede regnskab. Der kan ses udsving mellem det budgetterede 
og de faktiske indtægter og udgifter og vi har et lille overskud. Dette skyldes, at vi har fået penge 
ind på salg af spillertøj og fra skiltesponsorer. Det er penge, vi ikke havde regnet med. Desuden er 
ungdomskontingentet steget, hvilket også har givet et lille overskud. 
 
På trods af Corona og nedlukning har klubben haft stort set samme udgifter, som vi plejer. 
Det reviderede regnskab blev godkendt og der lød stor ros fra de 2 revisorer, der anerkender Ingas 
grundige arbejde med regnskabet! 
 
 
4. Budget, herunder fastsættelse af kontingent og indskud. 

 
Inga Rosenberg fremlagde budgettet. Budgettet blev vedtaget. 
 
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer: 
 
Ligger vi inde med en meget stor beholdning af bolde, nu når vi har været kontraktligt forpligtet til 
at købe bolde på trods af nedlukning? 
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Svar: 
 
Bestyrelsen har besluttet at uddele bolde til motionisterne på de udlejede baner som tak for, at de 
har bibeholdt deres medlemskab og som en lille kompensation for perioden, hvor det ikke har 
været muligt at benytte hallen. 
 
 
Spørgsmål/kommentar fra medlemmer: 
 
Det er dejligt at se, at der er budget til diverse, men er der plads/luft i budgettet til 
seniorinitiativer? 
 
Svar: 
 
Der kan altid indstilles forslag til initiativer til bestyrelsen, som så vil behandle dem. 
 
 
5. Forslag fra bestyrelsen. 

 
a. Forslag til ændring af vedtægter jf. medsendte bilag.  

Forslag til ændrede vedtægter blev vedtaget.  
Der blev stillet forslag om, at bestyrelsen kigger på at sammenlægge et par af 
paragrafferne i vedtægterne, der omhandler Generalforsamling 

b. Bestyrelsen foreslår en ændring af spilletidspunkter mandag, onsdag og torsdag, så vi 
fremover regner med hele timer. Kontingent for ydertimer udgår.  
Forslaget vedtaget. 

 
 
6. Forslag fra medlemmer. 

 
Ingen indkomne forslag. 

 
 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

 
Der blev ikke valgt nogen nye bestyrelsesmedlemmer. Laura udtræder af bestyrelsen og der lød en 
stor tak for hendes indsats. 
 
 
8. Valg af revisor. 
 
Birgit Zwergius blev genvalgt. 
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9. Valg af revisorsuppleant. 
 
Torben Thorsen blev genvalgt. 
 
 
10. Valg af:  
 

a. Seniorspilleudvalg: Lars Rüsz Kaysen, Thomas Olofsen, Henrik Ole Hansen, Thomas Haack, 
  Camilla Meinecke 

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

  Jovan Larsen 
d. Festudvalg:  Ingen valgt i 2021 

 
 
11. Eventuelt. 
 
Spørgsmål/kommentar fra medlem: 
 
Vi har problemer med at få adgang til bolde på veterantræningen om søndagen. Det er kun 
holdlederne, der har nøgle og de er ikke altid til stede til søndagstræningen. 
 
Svar: 
 
Bestyrelsen vil arbejde på en løsning. Det kunne være at få lavet et ekstra sæt nøgler, som så 
kunne cirkulere i spiller-gruppen. 
 
 
Årets kammerat: 
 
”Årets kammerat” gik til ungdomstræner Ronnie Bakka for hans store indsats i ungdomsarbejdet. 
Begrundelsen for indstillingen til ”Årets kammerat” kan læses på hjemmesiden. 
Ronnie modtog en buket blomster og et gavekort fra klubben. 
 
 
 
Referent: Anette Richs-Jensen 


