Formanden bød velkommen til de 9 personer til generalforsamlingen (inkl bestyrelsen bortset fra
næstformanden, der var forhindret) og foreslog Roland Pichler som dirigent
1. Roland Pichler takkede for valget blev valgt som dirigent og erklærede generalforsamlingen
indkaldt jf indtægterne. Medlemmerne er blevet indkaldt per mail og hjemmesiden
2. Punktet blev udsat til det blev aktuelt med stemmetællere
3. Formandens beretning
Formanden takkede for ordet og fortsatte
Det har været et en dejlig sæson – post-corona. Kun omkring jul var der nedlukning, som vi har
kompenseret ungdommen ved at tilbyde træning i maj, også, samt de voksne spillere til uformelt
spil over sommeren
I år lykkedes det at samle ungdom og senior én dag om ugen – tirsdag – og det har givet mulighed
for at skabe en smule sammenhængskraft de to afdelinger imellem hvilket har været til gavn for
spillere begge steder. Desværre har ungdommen så haft træning to dage i træk – det er ikke
optimalt for dem
Gymnastikhallen ved Søholt skulle være klar med udgangen af denne sæson og derfor håber vi at
vi næste sæson kan få tirsdag og torsdag som træningsdage både for ungdommen og seniorerne
I denne sæson har BBK taget kontakt mhp at tale om muligheden for at øge samarbejdet. Vi har i
ere år samarbejdet omkring veteranafdelingen og nu ser vi om det vil give mening for begge
klubber at øge samarbejdet fremadrettet
Fra kommunen har vi for nylig fået en henvendelse om at motionister ikke betragtes som
fuldgyldige medlemmer
I bestyrelsen har vi i dag vagtskifte, hvor Susanne Bakke træder af som kasserer og Patrick
Stampe Andersen skifter rolle fra ungdomsformand til "facility manager" med ansvar for at
faciliteterne fungerer som de skal og med kontakt til kommunen omkring det. Bestyrelsen foreslår
Anders Lund som ny kasserer og er på udkig efter en ny ungdomsformand, ligesom der fortsat
ikke er en motionsformand i bestyrelsen men næstformand Pia Kaaber Bossen har fungeret som
kontaktperson efter Leif Leholt trådte ud af bestyrelsen ved juletid
Beretningen godkendt
4. Udvalgsformændenes beretninge
Ungdomsformandens beretning
Stabilt med ungdomsmedlemmer til træningerne – næste sæson stopper ere fordi de skal på
efterskole. Nick Stampe Andersen har været træner i indeværende sæson, men stopper til den
kommende sæson fordi han er blevet færdiguddannet. Siden han k fuldtidsjob har vi slået
ungdomstræningerne sammen for at passe det ind med det andet job og det har været godt og
skidt – der har været ere i hallen på en gang, men det har været hårdt for træneren fordi der var
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så stor forskel på niveauerne og der ikke var en hjælpetræner. Det har været svært at gøre det
store klar til senior når de yngste spillere havde så stor behov for hans opmærksomhed
Der har ikke været nogen ungdomshold tilmeldt i denne sæson, fordi børnene sagde nej i starten
af sæsonen men de har vist interesse senere i sæsonen
Vi havde til denne sæson planlagt to ungdomsturneringer – begge U17U19 – den ene blev a yst
og den anden var en stor fornøjelse som vi lærte meget af. Vi glæder os til at holde ere
ungdomsturneringer fremadrettet og betaler også for det program, der skal til
Ungdomsformanden anbefalede fremadrettet fortsat at opdele i primært alder, og sekundært i
niveau
Der blev spurgt efter en nødplan hvis der ikke ndes en ungdomstræner til den kommende sæson
og det blev foreslået at lade seniorerne køre turnus nu hvor ungdommen spiller samme dag som
seniorerne
Ungdomsformandens beretning blev godkendt

Seniorformandens beretning
Seniorafdelingen oplevede fra start af sæsonen en rigtig stærk tilslutning bl.a. stimuleret af at der
startede en ny træner i klubben – Helle Buus Beck. Senere på sæsonen har der været et mere
normalt antal deltagere på træningen, men en større gruppe kommer helt stabilt og så er der nogle
få mere løsthængende
Ved sæsonens afslutning blev der afholdt et spillermøde, hvor indtrykket var at de este havde
taget godt imod den nye træner som kører en mere intens træning. Dog er der også nogen der
synes det der for hårdt og derfor er begyndt at spille med veteranerne i stedet
Som noget nyt var 1. holdet tilmeldt i Københavnerserien frem for Sjællandsserien og det var
været en stor fordel hvor afstanden ikke var så stor og der har været større mulighed for at afholde
sociale arrangementer ifm holdkampene. Sportsligt var det en god sæson hvor holdet landede i
den bedste halvdel som nr 4. Derudover har der været tilmeldt et herrehold, men desværre har der
været mange a yste kampe
Til næste sæson overvejes det at tilmelde også herreholdet i Københavnerserien – de mindste
hold mulige er på 8 spillere. Tilmeldingen er senere, så vi har mulighed for at vente før vi tilmelder
enten et 4-mands hold i Sjællandsserien eller et 8-mandshold i Københavnerserien
Antallet af medlemmer har været stabilt
Seniorformandens beretning blev godkendt

Veteranformandens beretning
Veteranafdelingen har haft en blandet sæson, hvor træningen i første omgang blev lagt sammen
med senior og det gav mange i hallen og dermed gav mere hygge. I begyndelsen ville ere
veteraner gerne spiller sammen med seniorerne men efterfølgende valgte de este veteraner at
spille med hinanden i stedet
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I denne sæson blev samarbejdet med BBK udvidet, så det ikke kun var ift hold men også ift
træning hvor der blev trænet hver anden torsdag i BBK og hver anden torsdag i BSI – det var en
stor succes
+40-holdet kom aldrig i kamp fordi modstanderen ikke kunne komme til første kamp og det
efterfølgende viste sig at alle modstanderne var langt fra Brøndby Strand. Til sidst var vi nødt til at
trække holdet
+50-holdet var der stor tilslutning til og de vandt deres række
Til den næste sæson vil der være en mindre kontingentstigning til 1400 kr som er det kontinent
BBK-spillerne betaler. Det er fordi vi forventer at fortsætte samarbejdet med BBK næste sæson, på
samme niveau som i år. Dog afventes nogle informationer fra BBK-formanden før der er endelig
afklaring
Graden af samarbejde med BBK vil spille ind på holdtilmeldingen næste sæson og der er et stort
ønske om ikke at skulle langvejs for at spille kamp. Især antallet af veterandamer vil blive
afgørende. Ligesom for senior vil der i Københavnerserien skulle 8 spillere til i et hold – det er
mange at skulle samle. Måske kunne der være et fælles hold for veteran og senior, hvor man
tilmelder et 8-mands (6 herrer og 2 damer) hold i senior, som veteraner kunne deltage på. Dog er
setuppet for dette hold 4 herresingler og 2 mixer og ere af vores herrespillere foretrækker double
så det er ikke umiddelbart en mulighed. Københavnerkredsen har allerede tilmelding på søndag
Til den kommende sæson forventes ca det samme antal som der har været i den forgangne
sæson. Hvis der trænes med BBK vil der dermed være for mange spillere til træning til at der kan
trænes samtidig med seniorerne. Over sommeren spilles der efter aftale
5. Forelæggelse af regnskab
Kasseren henviste til det vedlagte regnskab til godkendelse samt budgettet som forslag
Aktieudbyttet har været væsentligt højere end forventet ligesom aktivitets- og trænertilskuddet var
højere end forventet. Sidstnævnte var højere fordi kommunen tilbød foreningerne at få et tilskud
svarende til medlemsantallet før corona. Der er noget usikkerhed omkring hvordan tilskuddet
beregnes og det udgør en usikkerhed i tilskuddet næste sæson
Derfor kom klubben denne sæson ud med et overskud på 31.000 kr, mens der i den kommende
sæson forventes et tilsvarende underskud så de to år til sammen går i 0
Vi har en del ekstra bolde overleveret fra sidste sæson og boldkontrakten er forlænget et ekstra år
da der ikke under corona har været brugt så mange bolde. Derfor er der afsat 54.000 kr til bolde i
den kommende sæson svarende til hvad vi er kontraktligt bundet på. Vi forventer at den mængde
bolde, der er budgetteret til, vil være fuldt ud tilstrækkeligt for den kommende sæson
Kassereren blev rost for det ne arbejde med regnskabet, der blev godkendt. Revisoren og
revisorsuppleanten blev takket for hjælpen
6. Bestyrelsen havde foreslået at udnævne Jan Bakke og Ole Christensen som
æresmedlemmer af klubben og det blev taget til efterretning af generalforsamlingen
7. Der var ikke kommet nogen forslag til bestyrelsen
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8. Valg til bestyrelsen: Formand og seniorformand modtog genvalg. Bestyrelsen foreslog
Anders Lund som kasserer. Der var ingen der opstillede til de tomme poster som
motionsformand og ungdomsformand, så bestyrelsen fortsætter med at lede. Revisorerne
Henrik Thuesen og Ida Hansen, samt Benny Hansen og Susanne Bakke som
revisorsuppleanter blev (gen)valgt
9. Eventuelt
Formanden takkede dirigenten for at holde ro og orden og mødedeltagerne blev takket for at
møde op og stille gode inspirerende spørgsmål, hvorefter generalforsamlingen blev afsluttet.
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