Referat af generalforsamlingen for regnskabsåret 2018
Dato: Onsdag den 10. april 2019, kl. 19.00 til ca. kl. 21.00
Sted: Gokarting, Søndre Ringsted 35 D, 2605 Brøndby
Dagsorden:
1. Valg af referent & stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Regnskabsaflæggelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
7.

Valg af Revisor og revisor suppleant

8.

Evt.

Ad 1 & 2: Valg af dirigent
Formanden bød alle fremmødte velkommen. Jens Weywadt blev valgt som dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved elektronisk udsendelse til medlemmerne samt via
opslagstavlen. Preben Eklund Larsen og Morten W. Andreasen blev valgt som stemmetællere.
Ad punkt 3: Formandens beretning
Formanden opsummerede og udleverede beretningen for 2018, samt at opridse de flotte resultater, som
klubbens medlemmer har opnået i forskellige mesterskaber, både indendørs og udendørs. Klubben har
også igen opnået et to cifret tal i procent vækst på medlemstal. Alt-i alt super et godt år for klubben på alle
fronter. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Beretningen blev publiceret til alle medlemmer via
nyhedsbrev og på webben.
Ad punkt 4: Regnskabsaflæggelse
Claus Nygaard, Revisoren, fremlagte og udleverede kopi af regnskabet for 2018, inkl. tilhørende bilag, der
udviste et lille overskud på 2.112,14 DKK – I 2018 er der investeret godt 10.000 DKK i navneskilte og
træplakater m.m. til ”BGK Wall of Fame” - Investeringen viser BGKs synlighed og succes udadtil. I 2018 er
der også investeret lidt over 5.000 DKK, i tryk af plakater og indramninger af øvelser til briefing-lokalet til
gavn for undervisning af medlemmerne. Samlet antal medlemmer i 2018 var 267 medlemmer. Regnskabet
2018 blev enstemmigt godkendt på generalforsamlingen.
Ad punkt 5: Behandling af indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag. Dog orienterede Khanh Phi Thai forsamlingen, at han havde i 2018 foreslået
bestyrelsen at stille ændringsforslaget på generalforsamlingen for at ændre vedtægterne, således at
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formandsposten max. kan være af 3x2 år i træk af den samme person, samt max. aldersgrænsen på 65 år
for at bestride formandsposten – Et flertal af bestyrelsen syntes ikke at det var en god idé.
Ad punkt 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Morten Williaume Andreasen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem.
Tom Møller Pedersen blev genvalgt som suppleant.
Jens Weywadt blev valgt som suppleant.
Ad punkt 7: Valg af Revisor og revisor suppleant
Claus Nygaard blev genvalgt som revisor og Peter Lassen blev genvalgt som revisor suppleant.
Ad punkt 8 evt.
Der blev udvekslet en række synspunkter om udfordringen i 2018 med at rekruttere forældre til indendørs
medlemmer til officials, som er blevet en flaskehals for aktiviteter for indendørs medlemme.
Dirigenten, Jens Weywadt, erklærede klokken 21.00 generalforsamlingen for officielt slut og takkede for en
god generalforsamling og for den livlige debat.
Den 10. april 2019
Khanh Phi Thai, Formand

Jens Weywadt, Dirigent

Bestyrelsen konstituerede sig på det følgende bestyrelsesmøde således:
Khanh Phi Thai, Formand
Charlotte C. S. Skjellerup, Næstformand
Tanja I. Saugmann, Kasserer
Morten Williaume Andreasen, Medlem
Tom Møller Pedersen, Medlem
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