BREDSTRUP-PJEDSTED IDRÆTSFORENING HOVEDBESTYRELSEN

GENERALFORSAMLING 14. MARTS 2019

MØDETID OG STED:

DAGSORDEN:

14. marts 2019, kl. 19:00 – xx.xx i BPI hallen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Aflæggelse af beretninger
Uddeling af Årets ungdomslederpris og Henry Blunks Mindepokal
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg:
a. Valg af bestyrelse og udvalg i henhold til §§ 5 og 6
b. Valg af suppleanter til bestyrelse og udvalg i henhold til
§§ 5 og 6
c. Valg af bilagskontrollanter
d. Valg af bilagskontrollantsuppleant (1-årige valg)
7. Eventuelt.

Dagsorden

Bemærkninger

1. Valg af dirigent

Formanden Nicolaj Wyke bød velkommen. Og Nicolaj Wyke foreslog Henrik
Væver. Generalforsamlingen godkendt forslaget.
Henrik Væver konstaterede, at GF var rettidigt varslet og dermed at den
er lovligt indvarslet, hvorfor generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
Henrik Væver forklarede, at han var blevet spurgt, om ville være villig til
at være dirigent, og forklarede, at han gerne stiller op, når han bliver
spurgt. Han forklarede, at det var en naturlig ting, når man oplever en
forening, der er liv og gang i. Og som børn og voksne i byen har stor
glæde af, det er værd at huske, når arbejdet kræver mange ressourcer.

2. Aflæggelse af beretninger

1

•

Hovedbestyrelsens beretning ved Nicolaj Wyke

•

Seniormotion-afdelingens beretning ved Aase Jørgensen

•

Skytteafdelingen beretning ved Lars Kring

•

Badminton-afdelingens beretning ved Gert Rasmussen

•

Fodbold-afdelingens beretning ved Jørgen Hansen

•

Tennis-afdelingens beretning ved Aase Jørgensen

•

Gymnastik-afdelingens beretning ved Yvonne Kjær Rasmussen

Henrik Væver nævnte den store indsats, som alle afdelingsformændene
yder gennem hele året.
Der blev spurgt ind til, om bestyrelsen kunne fortælle lidt om, hvilke
aktiviteter der blev overvejet for at øge medlemsantallet.
Nicolaj Wyke løftede sløret for, at vi vil forsøge at se, om vi kan
komme i gang med noget e-Sport lokalt. Vi vil også se om vi kan få
etableret et fælles arrangement, ligesom vi har sat midler af til nye
aktiviteter, som kan komme fra HB, afdelingerne eller medlemmerne.
Det vil HB gerne opfordre til.
Henrik Væver konstaterede, at der ikke var yderligere kommentarer til
beretningerne og generalforsamlingen godkendte dem.
3. Uddeling af priser

Mette Høy tildelte årets ungdomslederpris i BPI til Kasper
Enemark.
Mette Høy begrundede valget som følger:
Kasper har udviklet sig meget som instruktør i foreningen. Han yder en
kæmpe indsats og er instruktør på mini-mix spring, og han er altid parat
til at udfordre og udvikle aktiviteterne.

Jørgen Hansen overrakte Henry Blunks mindepokal til Niels
Pimenta.
Jørgen Hansen begrundede valget som følger:
Han er en helt fantastisk klubmand, der virkelig har haft en kæmpe rolle i
at bevare BPI som en social klub med et godt klubliv.
Han sørger altid for en god og positiv stemning på banen både til kamp og
træning samt ikke mindst i omklædningsrummet, hvor han er centrum for
det sociale liv. Han er en meget velovervejet spiller, som ikke gør spillet
svære end det er.
Han vinder mange nærkampe og dueller på sit gode overblik og skiller sig
altid fornuftigt af med bolden. Laver meget sjældent fejl - men han er ikke
verdens hurtigst mere, men det opvejes som sagt af et eminent overblik.

a. Forelæggelse af det
reviderede regnskab

Kasserer Pernille Kaldahl udleverede regnskab til alle fremmødte og
gennemgik det.
Særligt fokus var der på tilskud, hvor specielt medlemstilskud og
lokaletilskud var steget. Lokaletilskudsstigningen skyldes primært det
ekstraordinære tilskud til maling af fodboldklubhus.

I forhold til indtægter, er der leveret et godt resultater fra sommerfesten
og i forhold til efterårsfest, er der kommet nogle ekstra midler ifht.
tidligere opsparede midler.
Udgiftsmæssigt har der været en stigning i lokaler, som skyldes primært
investeringer i bygninger og vedligehold, ligesom der havde været et fald i
udgifter til udstyr.
Det samlede resultat ligger på niveau med 2017.
Henrik Væver spurgte til kommentarer og kommenterede, at det var en
veldrevet forening, og derefter godkendte generalforsamlingen
regnskabet.
4. Behandling af indkomne
forslag

Henrik Væver konstaterede, at der ikke var kommet nogen indkomne
forslag.

5. Valg

Ad a.

a. Bestyrelse og udvalg
b. Suppleanter til bestyrelse

Følgende genopstillede til bestyrelsen:
Nicolaj Wyke

c. Bilagskontrollanter

Mogens Bechsgaard

d. Bilagskontrollantsuppleant

Pernille Kaldahl
Kristian Kaldahl
Mette Bond
Da der ikke var andre kandidater, blev den siddende bestyrelse genvalgt
af generalforsamlingen og vil konstituere sig umiddelbart efter
generalforsamlingen.
Som suppleant til bestyrelse blev Poul Jensen valgt.
De siddende afdelingsformænd præsenterede afdelingernes forslag til
udvalgsmedlemmer, og alle de stillede forslag blev valgt på
generalforsamlingen.
Fodbold:
Jørgen Hansen
Jette Lindberg
Michael Sand
(Søren Fyn Andersen)
(Annette Havborg)
(Eva Jespersen)
Badminton:
Gert Agner Rasmussen
Mette List Jensen

Mette Kloster Jørgensen
(Lars Stjernhold)
(Ulla Nørgaard)
Gymnastik:
Yvonne Kjær Rasmussen
Mette Høy
Kari Nygaard Pedersen
(Ann Eriksen)
(Birgitte Holme Jensen)
(Gitte Kohls)
(Janne Skott Børgesen)
(Linda Jensen)
(Mette Labich Nielsen)
(Line Skårup)

Tennis:
Ejgild Christensen
Susanne Justesen
Brian Sørensen
(Flemming Wollenberg)
(Erling Justesen)
(Lotte Lissau)

Senior-motion:
Carl Erik Underbjerg
Jørgen Jacobsen
Birgitte Simonsen

Skydning:
Lars Kring
Susette Amby
Anders Jensen
(Preben Sørensen)
(Thomas Sørensen)
Ad b.
Henrik Væver efterlyste medlemmer, som var villige til at stille op som
suppleanter til bestyrelsen.
Poul Jensen stillede op og blev valgt på generalforsamlingen
Hovedbestyrelsen kan selvsupplere sig i perioden, dette er godkendt af
generalforsamlingen.
Ad c.

Marianne Poulsen er ikke på valg i år og fortsætter.
Evald Meyer er villig til at stille op til valg for en 2-årige periode.
Evald Meyer blev valgt på generalforsamlingen.
Ad d.
Flemming Sindberg er villig til at stille op til genvalg,
bilagskontrollantsuppleant.
Flemming Sindberg blev genvalgt på generalforsamlingen.
6. Eventuelt

Inden vi kommer for langt væk fra valgene, vi må desværre sige farvel til
Aase, så derfor giver BPI en gave som tak for en stor indsats. Du er altid
positiv, har taget godt fat og har gode ideer, som du følger op og
gennemfører.
Ejgild Christensen fra tennisudvalget vil også takke Aase – det har været
en stor fornøjelse at sidde i tennisudvalget sammen med dig.
Henrik Væver takkede for gennemførslen af generalforsamlingen. Og
bestyrelsen takkede for fremmødet og bød deltagerne på tapas og vin.

