Referat fra ALBAs ordinære generalforsamling
Onsdag den 14. marts 2018 i klublokalet i Engholmhallen.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Claus G Christensen, som blev enstemmigt valgt. Dirigenten kunne konstatere
at generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
2) Formanden aflægger beretning
Beretningen blev omdelt. Af hovedpunkter kan fremhæves at medlemstallet er steget med ca. 35
%. Der er piger i de fleste ungdomsårgange, hvilket er meget positivt. Der var en opfordring til
mere opbakning på tværs af klubben. Sportsligt har året været meget positivt for klubben.
Beretningen blev godkendt.
3) Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet for 2017 fremviste et overskud på 20.212,- kr. efter et år med større sponsorindtægter,
nyanskaffelser (tøj og udstyr) og kontingentindtægter til følge. Regnskabet blev godkendt.
4) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
Budgettet for det kommende år, 2018, afspejler grundlæggende et tilsvarende aktivitetsniveau
som seneste år og resulterer i et begrænset overskud på 6.500,- kr. Budgettet blev godkendt.
5) Fastsættelse af kontingent
Som besluttet på seneste generalforsamling (marts 2017), har bestyrelsen arbejdet på at revurdere
hele kontingentstrukturen. Der har været afholdt flere møder i kontingentudvalget og resultatet
blev fremlagt. Der var et ønske om mere ensretning i strukturen og et ønske om mere ensretning i
tilbuddene til holdene. Efter en omfattende debat blev kontingentstrukturen sendt til afstemning.
6 stemte for – 14 stemte imod. Kontingentstrukturen fortsætter herefter uændret (dvs. som senest
vedtaget på generalforsamlingen i 2016 – der var ingen ændringer i 2017).
6) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag
7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Klaus Henriksen og Peter Schmidt fra bestyrelsen var på valg. Grunnet afgang i bestyrelsen i årets
løb, var der yderligere 3 ledige pladser i bestyrelsen. Desuden opstillede følgende: Annette
Kongsgaard-Kristensen, Lis Harmundal, Henriette Jacobsen, Trine Braikia og Lars Hein Kristensen.
Der var således kampvalg, idet der var 7 kandidater til 5 pladser. Herefter trak Peter Schmidt sit
kandidatur. Der var flere deltagere som medbragte fuldmagter i fuld overensstemmelse med
foreningens vedtægter. Pga. stemmelighed mellem Lis Harmundal og Annette KongsgaardKristensen – trak Lis Harmundal sit kandidatur. Valgt til bestyrelsen blev:
Klaus Henriksen 8 stemmer
Annette Kongsgaard-Kristensen 6 stemmer
Henriette Jacobsen 7 stemmer
Trine Braikia 7 stemmer
Lars Hein Kristensen 11 stemmer
Bestyrelsen konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde.

8) Valg af bestyrelsessuppleanter
Lis Harmundal og Lasse Haagensen blev valgt som suppleanter
9) Valg af revisor
Michael Vraa-Jensen blev genvalgt
10) Valg af revisorsuppleant
Der blev ikke valgt revisorsuppleant
11) Eventuelt
Undervejs blev der forespurgt på muligheden for at oprette en mail til bestyrelsen til brug for at
kunne aflevere en god idé til at skaffe sponsorer, midler eller på anden måde at fremme
økonomien for klubben. Formanden informerede om mailen alba@albabasket.dk som kan
anvendes til dette. Bestyrelsen vil yderligere følge op på dette.
Tak til dirigenten og de fremmødte for nogle gode åbenhjertige samtaler.

Allerød, den 14. marts 2018

