
Generalforsamling i Ejby BTK den 11.03.19 kl. 17.30

Punkt 1: Valg af dirigent: 
Rasmus Agger Bentsen blev enstemmigt valgt som dirigent.
Christina Heilmann blev valgt som referent.

Punkt 2: Formandens beretning:
Se vedhæftet fil.

Kommentarer til beretningen:
Kasserer Steen Mikkelsen fra Hovedforeningen Ejby IF ønsker at formandens beretning også 
indeholder økonomiske aspekter og ikke kun sportslige beretninger. Han undrer sig over, at 
aktiviteterne vedr. afholdelse af Ejby Halfest og specielt de økonomiske aspekter i forbindelse med 
dette, ikke var blevet inkluderet i formandens beretning. Formand Rasmus Agger Bentsen meddeler, 
at årsagen skyldes, at han ikke fandt, at det var vigtigt i beretningen. 

Flere deltagere på generalforsamlingen ønsker at få flere detaljer vedr. Ejby BTK’s rolle i Ejby Halfest, 
hvilket Rasmus Agger Bentsen orienterer om.

Steen Mikkelsen, Ejby IF spørger endvidere til en del regnskabsmæssigt vedr. økonomien i 
forbindelse med Halfesten. Der stilles forslag fra deltager Kåre Jensen om at dette punkt tages under 
regnskabet og at formandens beretning godkendes. Steen Mikkelsen, Ejby IF stiller modforslag om, at
beretningen godkendes sportsligt, men med bemærkninger om, at beretningen mangler de 
økonomiske aspekter (f.eks ifbm. halfesten). 

Formandens beretning godkendes enstemmigt af generalforsamlingens deltagere, dog med 
bemærkning om at de økonomiske aspekter også burde have fremgået af formandens beretning. 
Derudover at Steen Mikkelsen, Ejby IF fastholder ønsket om, at det økonomiske vedr. Ejby Halfest 
skulle have været en del af formandens beretning.

Punkt 3: Fremlæggelse af regnskab:
Regnskabet kan ikke godkendes på generalforsamlingen d.d., da det ikke er blevet godkendt af 
klubbens revisor. Ejby IF’s revisor Dunja Schmidt ønsker, at regnskabets posteringer bliver 
udspecificeret samt at det selvstændige regnskab for Ejby Halfest skal fremgå som en del af Ejby 
BTK’s regnskab. Kasserer Anneli Bentsen arbejder tæt sammen med revisor Dunja Schmidt om at få 
tilrettet regnskabet, så det kan godkendes på en ekstraordinær generalforsamling. 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tirsdag den  26.03.19 kl. 19.15 i Ejby Hallen(Hal 2). 
Formand Rasmus Agger Bentsen udsender indkaldelse til klubbens medlemmer samt sørger for at 
vedhæfte regnskab og budget.

Steen Mikkelsen uddeler ros til formand Rasmus Agger Bentsen for hans gode arbejde i forhold til 
søgning af legater, som har positiv indflydelse på klubbens regnskab og budget. 

Punkt 4: Behandling af indkomne forslag:
Der har ikke været meldt nogen indkomne forslag ind til generalforsamlingen.

Punkt 5: Behandling og godkendelse af budget:
Budgettet kan ikke godkendes før regnskabet er godkendt - punktet tages derfor op på den 
ekstraordinære generalforsamling.
Dog var der enighed om, at eventuelle spørgsmål til budgettet kunne besvares d.d.



Spørgsmål til budget:
 Vedr. kontingentstigning: Hvad er beløbet baseret på? Formand Rasmus Agger Bentsen 

fortæller, at det er baseret på den øgede medlemstilgang samt beslutning om at 
kontingenterne stiger samt inddeling af medlemmerne i flere kontingentniveauer. 

 Vedr. sponsorposten: Er det realistisk med det beløb? Bestyrelsen orienterer om, at der 
naturligvis aldrig er noget sikkert i forhold til sponsorer, men at der er stort fokus på det. 
Formand Rasmus Agger Bentsen fortæller desuden, at da klubben skal have nyt klubtøj har 
det historisk ofte medført  tilgang af sponsorer. Ønsket er 2 hovedsponsorer  af hver 8000 kr. 
og gerne flere mindre sponsorater på 1000 kr.

 Vedr. trænerlønninger: Det bemærkes, at denne post stiger markant meget. Formand 
Rasmus Agger Bentsen og resten af bestyrelsen orienterer om, at det er svært at få trænere 
og at vi derfor gerne vil fastholde de trænere, som allerede er der. Der er derfor fundet et 
niveau, hvor trænerlønningerne fastholder trænerne, men samtidig er under, hvad en træner
normalt får i en bordtennisforening.

 Vedr. arrangementer: Slagstyrke 60 ønsker behandling af støtte til fremtidige turneringer. Det
aftales, at de udarbejder et oplæg, som fremsendes til bestyrelsen mhp. behandling.

Punkt 6 : Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter:
Ved sidste generalsamling afgik alle bestyrelsesmedlemmer på nær formand Rasmus Agger Bentsen, 
som blev genvalgt som formand i en 2-årig periode. For at sikre, at de nye bestyrelsesmedlemmer er 
på valg forskudt af hinanden, blev det besluttet, at Jeanne Francker og Volmer Nødskou blev valgt for
en 2 årig periode og derfor først er på valgt til næste år. Preben Jessen og Christina Heilmann blev 
valgt for en 1-årig periode. 
Christina Heilmann blev valgt som kasserer med hjælp fra Anneli Bentsen mhp. oplæring i 
kassererposten i en periode på 6 mdr. Efter flere mdr. under oplæring til kassererposten ønskede 
Christina Heilmann ikke at fortsætte som kasserer, hvorfor Anneli Bentsen fortsatte udover de 6 mdr. 
Det er derfor vigtigt, at der bliver valgt en kasserer ved dagens generalforsamling for en 2-årig 
periode. Christina Heilmann fortsatte som menigt bestyrelsesmedlem.

Preben Jessen er på valg for en 2-årig periode og modtager genvalg. Han genvælges enstemmigt.
Christina Heilmann er på valg for en 2-årig periode og modtager genvalg. Hun genvælges 
enstemmigt. Anneli Bentsen har meddelt, at hun stiller op som kasserer og vælges enstemmigt for en
2-årig periode.

Punkt 7: Valg af revisor og revisorsuppleant
Det er ikke nødvendigt at vælge revisor eller revisorsuppleant, da Ejby BTK ikke skal have deres egen 
revisor og revisorsuppleant grundet samarbejdet med Ejby IF’s revisor.

Punkt 8: Eventuelt
Der ønskes flere stole som fast kan stå i Hal 2 i Ejby Hallen, specielt i forbindelse med Slagstyrke 60. 
Reglementet siger dog, at der kun må stå 8 stole permanent i hallen. Der må gerne hentes stole op 
fra klublokalet, men de skal returneres igen.
Hovedbestyrelsen fra Ejby IF kontakter halinspektøren i Ejby Hallen om antallet af stole i Hal 2 kan 
ændres fremadrettet.


