Referat af ordinærgeneralforsamling i KBK 2021

Dirigent: Peter Carlstedt Nørtved(PCN)
Referent: Pia Thomsen

Tid/sted:Torsdag, den 16. september 2021, kl. 19.00, i KBKHallen.

Generalforsamling 2021
l. Valgafdirigent og referent
Peter Carlstedt Nørtved(PCN) og PiaThomsen blev valgt til henholdsvisdirigentog referent
enstemmigt og med alle stemmer.
,

PCN oplyste, at baggrundenfor, at generalforsamlingen i april blev udskudt, var, at de COVID-19
restriktioner, som gjaldt på det tidspunkt, ikke tillod, at man forsamledes i større enheder.
PCN konstaterede endvidere, at indkaldelse til generalforsamlingen havde fundet sted den 29. juli

2021, samt at det eneste forslag til behandling,som var indkommet, var modtaget rettidigt, hvorfor
generalforsamlingenvar lovligt indkaldtog beslutningsdygtig.
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson

Beretningen ligger på hjemmesiden og Kirsten Hede gav highlights fra bestyrelsens beretning og
informerede om, at udvalgene i deres efterfølgende beretninger naturligvis tog udgangspunkt i

sæson2020/21- men ville fokusere på aktuel status, (læsbestyrelsens beretning her).
Der var helt overordnet spørgsmål til Covid-ansøgninger, og hvad det betyder for klubben.

Herunder blev diskuteret evt. kompensation for mgl. måneder. DIF/DGIsindstilling blev
gennemgået - ligeledes blev orienteret om, at bestyrelsen søgerat få midler til en mindre
kompensation / nye aktiviteter til alle medlemmer. Der blev stillet spørgsmål om, hvorvidt
afdelingerne i givet fald ville blive tildelt midler pro rata ift. medlemmer. Bestyrelsen bekræftede,
at hensigten var, at alle medlemmer bliver sidestillet ift. en evt. (mindre) kompensation eller nye
post-covid-aktiviteter- det blev ligeledes understreget, at det ikke bliver i form af tilbagebetalingaf
kontingent.

Beretningen blev taget til efterretning enstemmigt og med alle stemmer.
3. Udvalgsberetninger

Lars Blæhrafgav beretningfor Breddeudvalget(BU) (læsberetningen her (link)).
Den nuværendesæsoner kommet godt i gang med rigtiggodt fremmøde.Selv fredagstræningen
har godt fremmøde.

Motionist-træningenlørdagmangler lidt spillere, men nu er Yaotilbage som træner,så håbeter, at
det vil tiltrækkeflere.

Bolde harværetet emne - ift. kvalitet - men alle udtrykker tilfredshed med den nye nuværende
bold.

En diskussion var udfordringen med at finde holdledere, som bl. a. grunder i problemer med at
finde spillere til holdene. Der fremkom forskellige forslag til, hvordan det kunne gøres lettere at

findespilleretil holdene, hvilket som anførtogsåvil lette holdlederenesopgaver. BUvil gåvidere
med dette, herunderift. at stille større krav til spillerne om fremmøde,nårman en gang har meldt
sig klar til at spille holdkampe.
Der blev opfordret til flere frivillige kræfterblandt bredde-spillerne, således at der kan arrangeres
flere events etc.

Dervar en snakom, hvorvidt der varfærreeller flere breddespitlere end tidligere- fakta viser, at
der er flere breddespillere, det er bare ikke alle, der spiller på hold.
Gustav Jandausch afgav beretning for Eliteudvalget (EU), da Cedric Kragh desværreikke kunne
væretil stede på gf. Gustav orienterede om de fire bedste holds situation. Vi har gode

forudsætningerfor at rykke op med 2.-4. holdet, l. holdet liggeri l. divisionnu, hvilketstemmer
med de nuværendemålsætninger(læsberetningen her (link)).
Pia Thomsen afgav beretning for Ungdomsspillerudvalget (USU) (læsberetningen her (link)).
4. Fremlæggelseaf årsrapport
Kirsten Hede fremlagde årsrapporten for perioden l. januar- 31. december 2020. Ingen
anmærkningerfra revisors side.
Klubhus-puljen er afsluttet i år. Vi er nu færdigemed det store ombygningsprojekt og kommunen
har udtrykt tilfredshed.

Ift. kontingenter har vi ikke helt samme indtægtersom forrige år. Vi mangler blandt penge fra de
ca. 50-60 børnog unge, som plejer at melde sig ind i foråret.

Derer pånuværendetidspunktet ganskestort udeståendeift. 2021kontingenter. Københavns
Kommune udbetalte de samme tilskudspenge som tilskud til foreningernes likviditet. Vi harendnu
ikke klarhed over, hvorvidt der vil komme krav om (delvis) tilbagebetaling- dette må dog
forventes, da vi ikke kan få tilskud fra både covid-puljer og kommunen. Vi afventer afklaring på, om
vi fårlov at beholde Covid-tilskuddet. Derforer der hensat et beløbpå425.000 kr. i årsrapporten.
Vi harfået lavet et sponsorudvalg, som harførttil flere sponsorer på klubbens4 bedste senior-hold

(FT1-2).
Vitjenergodt påonline-booking,somvi er blevet meget bedretil at håndtereogsørgefor atfrigive
baner. Trælsnårder kommer sorte streger pågulvet- alle opfordres til at hjælpenye spillere og
banebookere med at væreopmærksommepåfodtøj,såledesat problemerne med sorte streger
kan reduceres.

Spørgsmål fra forsamlingen:

Hvorfor er trænerlønsteget på elite, men faldet på bredde?

Svar fra Kirsten Hede:

Der er udbetalt samme løn til alle ansatte, som hvis ikke havde væretnedlukket pga. COVID-19.

Dog har nogle aftrænernepå bredde-træningerneværetansat som frivillige ulønnedetrænere,
hvilket betyder, at de modtagertilskud i stedet, hvilket ikke dækkesaf covid-tilskudsordningerne.
Spørgsmål fra forsamlingen:

Dervar et spørgsmåltil omkostningerfor bolde, og hvorfor dervar udgifttil dette, selvom vi var
nedlukket.
Svar f rå Kirsten Hede:

Boldpenge betales up front, og klubben har kontraktligt forpligtet sigtil at købeet vist dusin bolde.
Mgl. forbrug i lukkeperioder er udlignetved, at der er blevet givet bolde i den periode, hvorvi
normalt holder sommerferie.
Spørgsmål fra forsamlingen:

Kan vi synliggøre antal medlemmer både for bredde, elite og ungdom?
Svar fra Kirsten Hede:

Vi opgør medlemsbaser ultimo året, hvor vi skal indrapportere til de forskellige instanser - fordelt
påalder og køn.

Årsrapporten blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer

5. Fremlæggelseaf budgetforslag for 2021

Budgettet er i udgangspunkt udarbejdet iht. budget for 2020.
Budgettet blev godkendt enstemmigt og med alle stemmer

6. Fastsættelseaf kontingent

Kontingentet for 2021 blev fastsat til samme niveau som for 2020.
7. Behandlingaf indkomne forslag

Lise fremsatte sit forslag om at ændrekontingent, så en spiller på F3-F6, som trænerto gange om
ugen, skal betale det samme som en spiller på F1-F2. Lisefremlagdetal for dette samt redegjorde
for baggrunden for forslaget.

Baggrundenfor dette forslag er et ønskeom størresammenhængmellem elite og breddefor at
skabe størresammenhængskraft.Liseopfordrede til at samle breddeog elite også på seniorniveau,
hvor der er utrolig mange mulighederfor at binde båndmellem seniorbreddeog elite. Seniorer
mangler forbindelse til l. - 4. holdet. Forslaget indeholder således et ønskeom, at kontingent skal
væreens for FT1-2 og FT3-6 (kontingent for FT1-2 børstige 300 kr. eller FT3-6 nedsættes300 kr. ).
Da der ikke er råderumtil kontingentnedsættelseri klubbens økonomi,ville forslaget således
indebæreen stigning i kontingent for FT1-2.
Der var herefter en større debat om forslaget, hvorunder forskellige tilstedeværende udtrykte sig til

støttefor og imod forslaget. l denne forbindelse kom det bl.a. frem, at flere gerne ser

seniorbredden mere involveret i frivillige aktiviteter mm. - og at klubbens bedstetrænereligeledes
gerne bidrager til enkelte træningeri seniorbredden. Lars Blæhrbekræftede,at han allerede var i
dialog med klubbens sportschefift. dette.
Bestyrelsen argumenterede for at den starved, at vi i klubben gerne vil en elite-satsning og
talentudvikling - og her vi kan ikke tilbyde at dele alt en til en og skabe præcissamme forhold for
alle klubbens spillere. Ligeledes blev pointeret, at der heller ikke er samme krav til alle spillere.
Forslaget blev hereftersat til afstemning.
For forslaget: 4 medlemmer

Imod forslaget: Et stort flertal af de medlemmer, der var repræsenteretpå generalforsamlingen
(ca. 30-40 pers. ).
PCN konstaterede, at der ikke var behov for optællingaf stemmer, idet forslaget tydeligvis var
nedstemt.

Étmedlem (Rikke) appelleredetil bestyrelsen om at udviseøkonomiskansvarlighedift. satsningpå
eliten, hvilket bestyrelsen tog ad notam.

8. Valg af bestyrelse
Ole Betak blev genvalgt.
Jan Opstrup blev genvalgt.
Cedric Kragh blev genvalgt.
Emil Juul blev genvalgt.
Lars Blæhrblev genvalgt som BU-formand.

Pia Thomsen og Emil Juul blev genvalgt til USU - USU konstituerer sig selv med formand og øvrige
bestyrelsesmedlemmer. Der blev sendt en stor tak til Maiken Tømming for flere års dedikeret USUformandskab.

Maiken Tømming er formand for sponsorudvalget.
9. Evt. valg af suppleanter
Der var ingen foreslåede suppleanter.
10. Valg af ekstern revisor

Dervar indstillet til genvalg afOle Holm som ekstern revisor- ogJohannesPaulsensom intern
revisor.

Bestyrelsen ønskermandattil at skifte revisor, hvisdette skønnesrelevant. Generalforsamlingen
imødekom dette.

Johannes Paulsen ønskede at trækkesig som intern revisor efter mange års dedikeret arbejde - der
blev sendt en stor tak til Johannesfor indsatsen. Der blev ikke valgt nogen ny intern revisor.

11. Eventuelt

Bestyrelsen orienterede om, at der for sæson2020/21 ikke vil blive uddelt pokaler - men at vi
hylder modtagerne fra sæson2019/20:
Hast-pokalen: Simon Pihl
Fidus-pokalen: Lars Blæhr

Humør-pokalen:Caroline Vestergård

Generalforsamlingen blev afsluttet ca. kl. 21. 00.
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