Referat fra ALBAs ordinære generalforsamling
Onsdag den 20. marts 2019, kl.19.00 i klublokalet i Engholmhallen.

1) Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslog Claus G Christensen, som blev valgt. Dirigenten kunne konstatere at
generalforsamlingen var indkaldt med lovligt varsel.
2) Formanden aflægger beretning
Formanden (Lis Harmundal) aflagde beretning. Der har været større udskiftning i bestyrelsen i årets
løb. Af hovedpunkter kan nævnes at medlemstallet er faldet en lille smule, efter en årrække med
konstant stigning. ALBA arbejder fortsat på at styrke pigemedlemstallet. Det har været forsøgt at
afholde Pige Camps, desværre uden held. Dette prøves igen. Der har været afholdt Friday Night
Gym, hvilket var en succes. 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 2018 fremviste et pænt stort overskud på 74.542,- kr. Dette skyldes primært færre
udgifter til Head Coach, som efter eget ønske nu kun er tilknyttet én dag om ugen, og
sammenlægningen af SH1+2, som har sparet et turneringsgebyr. Regnskabet blev godkendt.
4) Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår
Budgettet for det kommende år, 2019, afspejler et uændret medlemstal og med styrkelse af
træner- og dommeruddannelserne og resulterer i et begrænset overskud på 380,- kr. Budgettet
blev godkendt.
5) Fastsættelse af kontingent
Følgende kontingentstruktur blev vedtaget:
Hold
U7
U9
U11
U13
U15
U15/U17 Piger
U17/U19
SH
DMO
HMO
Passive

2019/2020
1000,1000,1000,1400,1600,1000,1900,1800,1200,1200,300,-

6) Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag

7) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Lena Bøttger og Tina Jarnum genopstillede og blev genvalgt.
Lasse Haagensen genopstillede ikke. Der blev ikke valgt et bestyrelsesmedlem i stedet for Lasse, så
der er en ledig plads i bestyrelsen.
Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.
8) Valg af bestyrelsessuppleanter
Thomas Harmundal og Christina Lendal blev valgt som suppleanter
9) Valg af revisor
Karen Wethje Gjerløv blev valgt som revisor
10) Valg af revisorsuppleant
Der blev ikke valgt revisorsuppleant
11) Eventuelt
Der blev udtrykt stor tak til bestyrelsen for det store arbejde der lægges i at sørge for, at klubben
fungerer til glæde for alle. Sommerfesten finder sted den 25. maj.

Tak de fremmødte for nogle gode samtaler under generalforsamlingen.

Allerød, den 20. marts 2019

