Referat fra generalforsamling i BTK mandag d. 26. oktober 2015 i klubhuset.
1) Valg af dirigent: Åge Fredholm(ÅF) blev foreslået og valgt.
Valg af referent: Else Marie S. Thrane blev foreslået og valgt.
ÅF: Generalforsamlingen er rettidig indkaldt (mail 24. september)
2) Formandens beretning. Se bilag.
3) Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne foreningsår til
godkendelse ved Else Simonsen (ES). Regnskabet var sendt til alle
medlemmer. ES gennemgik regnskabet. Flot regnskab. Godkendt.
4) Fastsættelse af kontingent på baggrund af et budget for det kommende
foreningsår. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent. ES delte et budget ud.
Budgettet er lavet så det følger kalenderåret. Det foreslår bestyrelsen som
vedtægtsændring, da det er mere praktisk.( se senere) Der blev spurgt om en
kontingentnedsættelse ikke var rimeligt med det gode regnskab, men
bestyrelsen er lidt forsigtige og bibeholder det nuværende kontingent, som
for øvrigt er billigt. Det blev enstemmigt vedtaget.
En snak om betaling af spilletider i hallerne om vinteren gav ÅF anledning til at
opfordre bestyrelsen til at ændre ordvalget i vedtægternes paragraf 6 om
kontingent.
5) Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen stiller forslag om ændring af
regnskabsår fra oktober-september til at det følger kalenderåret. (pag. 13).
Dette indebærer også at generalforsamlingen flyttes til at afholdes inden
udgangen af marts (paragraf 8). Begge dele blev vedtaget.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Karen, Susanne og Per er på valg. Alle
genopstiller. Da Lydia er udgået af bestyrelsen foreslår bestyrelsen at en mere
vælges og foreslår Lars Pilgaard. Ikke flere opstillede og alle blev valgt.
7) Valg af revisor og revisorsuppleant: ÅF på valg og modtog genvalg som
revisor. PB blev genvalgt som revisorsuppleant.
8) Eventuelt: Holdkaptajn for serie 1 Carsten Schunck: En rigtig god sæson for
holdet og blev nr. 3 i rækken. Godt sammenhold i serie 1 og 2. Træner onsdag
aften.
Serie 2 Mads Jespersen: Også en god sæson. En fibersprængning i sidste
kamp forhindrede holdet i at komme til jyske mesterskaber. Når turnering
bliver afholdt her, roser spillerne fra andre klubber meget vores faciliteter.
Damehold, Susanne: Har spillet tre gange. Tabt hver gang men god oplevelse.
Referat godkendt af dirigent Aage Fredholm 16.11.15.

