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1	 Valg af dirigent

Jeppe SchytteHansen vælges enstemmigt som dirigent.

2	 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

2 a Formandens beretning

Da bestyrelsesformand Camilla Steffensen i størstedelen af sin siddende periode har 

været på barsel, overtager næstformand, der i barselsperioden har fungeret som de 

factoformand Kasper Stender Sørensen formandens beretning til generalforsamlin

gen. Der berettes om følgende punkter:

Bestyrelsens sammensætning

For første gang i mange år er bestyrelsen ikke blot (næsten) fuldt ud besat, men også 

ganske ligeligt fordelt mellem A, B og Ctræningsspillere. Dette har kunnet mærkes 

til bestyrelsesmøderne, hvor der har været en mere jævn vægtning af emner der ved

rører alle tre emner, og ikke en overvægt af Atræningsemner som ofte tidligere.

Desuden er der to poster (Informations, aktivitets og breddeudvalget samt Holds

pillerudvalget) der er dobbeltbesat, hvilket giver to ekstra mand i bestyrelsen. Dette 

har kunnet mærkes på arbejdsmængden: der er lidt flere hænder at dele det ud på.

Alt i alt er der en god dialog og positiv fremdrift i bestyrelsen, med fokus på både det 

økonomiske, det sociale og det sportslige.

Arrangementer i løbet af året

Der har været afholdt to arbejdsdage (en forårsrengøring og en hegnbeskæring i efter

året), desværre ikke med overvældende fremmøde. Ligeledes har der været flyerud

deling to gange, hvor fremmødet også har været beskedent.

En del af årsagen til det manglende fremmøde må nok erkendes at skyldes mang

lende og for sen information om arrangementerne. Bestyrelsen vil forsøge at forbedre 

informationsniveauet desangående og håber på bedre fremmøder de næste gange.

Der er som ved tidligere lejligheder registreret en moderat fremgang i medlemmer 

efter flyeruddelingerne, især på ungdomssiden. Ud over selve flyeruddelingen ligger 

der nu en bunke flyers nede i klubben som vi opfordrer alle klubmedlemmer til at tage 

med og hænge op i deres lokalområde – hvis alle blot tager tre–fire stykker og hænger 

op omkring hvor man bor, får vi snart hængt en masse flyers op i et stort område.

BC37 deltog ikke til Grøn Koncert i 2010, men det forventes at vi deltager igen i 2011. 

Datoen er i år den 24. juli, så alle opfordres til at sætte kryds i kalenderen på forhånd!
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Ny forpagter

Vi skrev i slutningen af 2010 under på en aftale med en ny forpagter, Casa Cultural Bra

sil Tropicália ved Simone og André Dias Vieira, som tager over efter Ulf og Stine valgte 

at sælge Café la Suède. Den nye aftale indeholder bl.a. at Tropicália nu har råderet 

over både cafelokalet og festrummet ovenpå; klubben har således nu kun råderet over 

festrummet nogle enkelte dage om året til f.eks. generalforsamlinger og klubfester.

Der opfordres til at man benytter sig af cafeen i forbindelse med både træning og 

holdkampe – det er naturligvis i klubbens bedste interesse at det også går godt for ca

feen.

Sponsorer

Vi har fået en ny sponsoraftale med DanBolig og Nordea (for Nordeas vedkommende 

er der tale om en udvidelse af den eksisterende aftale) – de fleste har sikkert bemærket 

de nye skilte ude ved vejen. Der arbejdes ligeledes på forlængelser af de sponsorkon

trakter vi har som enten er udløbet eller er ved at udløbe.

Alle klubmedlemmer der har ideer eller kontakter til firmaer der muligvis kunne 

tænkes at ville være sponsorer må meget gerne give besked til bestyrelsen, da vi fortsat 

er yderst interesserede i at få flere sponsorkontrakter på plads.

Ny boldaftale

Pr. 1. januar 2011 skiftede klubben boldleverandør fra Forza til RSL. Der har gennem 

nogen tid været nogen utilfredshed med kvaliteten af de bolde vi fik fra Forza, og det 

håbes at disse nu kommes til livs med RSL’s bolde.

Aftalen inkluderer også som tidligere aftaler mulighed for køb af billigt træningstøj 

fra leverandøren; denne del af aftalen træder dog først i kraft fra den nye sæson til 

efteråret.

Fokusområder i den kommende sæson

Bestyrelsen vil i den kommende sæson bestræbe sig på at holde fokus på en fortsat for

bedring af klubbens økonomiske og sociale situation, samt på at opretholde en stabil 

drift af klubben.

Førstnævnte vil manifesteres gennem at øge fokus på at skaffe nye sponsoraftaler 

i hus, samt at fokusere mere på arrangementer for og udlejning til firmaer for øko

nomiens side; samt, for det sociales vedkommende, løbende at holde hjemmesiden 

opdateret og relevant, samt at forbedre bestyrelsens kommunikationsveje og selve 

kommunikationen til medlemmer når der arrangeres sociale arrangementer – og na

turligvis at sørge for at der bliver holdt nogle sociale arrangementer. Sidstnævnte vil 

hovedsageligt manifesteres gennem at denne i stor del stadig ganske nye bestyrelse 

bliver yderligere ‘rystet sammen’ og får indkørt de nye medlemmer der skal vælges 

nedenfor i bestyrelsens arbejde.
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2 b Haludvalgets beretning

Haludvalget er den eneste bestyrelsespost der, beklageligvis, til stadighed er ubesat. 

I mangel af et egentligt haludvalg har næstformand Kasper Stender Sørensen påtaget 

sig de opgaver der falder ind under haludvalgets arbejdsområde.

Det har det seneste år været ungdomsspiller Adam Hjelmar der har stået for rengø

ring af hallen. Han har imidlertid valgt at stoppe, og bestyrelsen er i samarbejde med 

Simone fra Casa Cultural Brasil Tropicália i gang med at se på om vores økonomi kan 

klare at vi får professionel rengøring i stedet.

Kasper har brugt megen tid i løbet af især efteråret og vinteren på at lære varmean

lægget i klubben at kende, og er nu efterhånden godt og grundigt fortrolig med det. Der 

er for tiden en defekt ventil der skal skiftes, hvilket Kasper er i gang med at undersøge.

De fleste af bevægelsessensorerne til lyset i hallen virker ikke ordentligt længere og 

skal skiftes snarest, da vi spilder en masse strøm og penge på at lyset står og brænder 

når der ikke er nogen i hallen.

Ud over disse tre poster har bestyrelsen et ønske om, hvis økonomien kan holde til 

det, at få opsat bevægelsessensorer på al belysning i kælderen for at spare på strøm

men især i omklædningsrummene; at få sat timere på ventilationen i omklædnings 

og baderum; samt at få udskiftet vore aldrende og lidet effektive brusere. Disse øn

sker kommer dog naturligvis i anden række efter de ovenstående udbedringer der er 

strengt nødvendige.

2 c Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning

Der er blevet brugt en del tid især i starten af sæsonen på at rydde op på hjemmesi

den og få det opdateret. Der er nu løbende newsfeed på og kalenderen er opdateret, 

ligesom der jævnligt udsendes nyhedsmails. Der er i årets løb afholdt julefrokost og 

go’dawfest, og klubafslutningsfesten står for døren.

Der blev før jul søgt en del legater, hvoraf vi desværre ikke har fået nogen tildelt; vi har 

så vidt der umiddelbart huskes fået to afslag, og tre har ikke svaret.

Planen for følgende sæson er at fortsætte med at holde informationsniveauet højt og 

forhåbentlig også nå at fastlægge og udmelde datoer for arrangementer, holdkampe 

osv. i bedre tid end det har været muligt i år.

2 d Økonomiudvalgets beretning

Det forgangne regnskabsår (2010) startede med en del nedtur, da vi ikke havde likvidi

tet til at betale nogle regninger, som derfor blev skubbet.

I løbet af efteråret gik det dog bedre: vi fik penge tilbage fra elmålinger og har fået 

afsluttet en længerevarende forsikringssag, og desuden er der som i formandens be

retning blev nævnt indgået nogle nye sponsorater. Så alt i alt er der et pænt resultat for 

hele året, og det ser ud som om vi kan komme igennem foråret uden at måtte skubbe 

flere regninger.
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2 e Holdspillerudvalgets beretning

Der har været tre seniorhold og et veteranhold i går. For første og andetholdet er det 

gået som det skulle: vi er kommet i oprykningsspil. Tredjeholdet risikerer at rykke ned, 

men det vides ikke endnu. Veteranholdet ligger ganske stabilt i serie fire, hvilket vist 

passer holdet ganske fint.

På Atræningen har Rikke trænet om tirsdagen og Michael om torsdagen; og Søren 

har trænet B/Ctræningen om tirsdagen. Til næste sæson bliver Søren og Michael fæl

lestrænere for Atræningen, og Kasper Nielsen bliver træner for B/Ctræningen om 

tirsdagen (der er fortsat ikke træner på torsdagstræningen for B/Ctræningen).

Klubmesterskaberne ligger tirsdag den 5. og torsdag den 7. april 2011, med afslutning 

lørdag den 9. april (hvor der også holdes sæsonafslutningsfest). Sidste holdkamp spil

les på lørdag den 26. marts 2011. 

Der ændres på træningstiderne til næste sæson som følger, i et forsøg på at få et bedre 

fremmøde på Atræningen:

 » Atræning spiller tirsdage fra 20 til 22 samt torsdag fra 20 til 22. Der er træner 

på begge dage.

 » B og CTRÆNING spiller tirsdage fra 18 til 20 og torsdage fra 18 til 20. Der er 

træner på om tirsdagen, men ikke om torsdagen.

 » Afhængig af fremmøde om torsdagen vil der enten blive lejet nogle (men ikke 

alle) baner ud samløbende med B/Ctræningen, eller også vil alle blive slået 

sammen til A/B/Ctræning fra 20 til 22.

2 f Ungdomsudvalgets beretning

Der har i året været træning tirsdag, torsdag og fredag. Der er kommet stor medlems

stigning, nok primært pga. flyeruddelinger. Derfor vil der fra næste sæson være nogle 

ændringer i træningstiderne, som dog ikke ligger fast endnu. Det er ligeledes overvejet 

at stille et ungdomshold igen (der har ikke været stillet hold de sidste to år), men intet 

ligger endnu fast om dette heller.

Der er afholdt en vellykket Bornholmtur.

I næste sæson står Peter og Per for træningen, sandsynligvis med ‘hjælpetræner

hjælp’ fra en af ungdomsspiller.

2 g Baneudlejningsudvalgets beretning

Der er ikke sket den helt store udvikling på baneudlejningsfronten: hen over året er 

der sammenlagt sket en beskeden stigning i antal banelejer, men ingenting drastisk. 

Der er kommet en del nye medlemmer, men som ofte sker er der også faldet en hel del 

fra i forbindelse med rykkerudsendelser.

Der spørges til hvad udlejningsprocenten for tiden er, hvilket baneudlejer Janus Bahs 

Jacquet ikke på stående fod kan svare på.  En del af årsagen hertil er at antallet af lej

bare baner er udvidet på det seneste: tidligere har vi i princippet kun lejet baner ud 
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mellem klokken 15:00 og 23:00, men på baggrund af adskillige henvendelser hen over 

det sidste halve års tid er vi nu også begyndt at udleje baner inden klokken 15:00, fak

tisk helt fra klokken 8:00 om morgenen. Dette giver selvfølgelig en masse baner der 

står ulejede hen.

Der gives dog som eksempel mandag og onsdag aften mellem klokken 18:00 og klok

ken 22:00, hvilket er vores travle aftner. I disse to firetimersperioder er der ikke mere 

end tre eller fire ledige baner i alt (altså tre–fire baner om mandagen og det samme om 

onsdagen) ud af i alt 20 mulige baner. Så vores belægningsprocent er fortsat ganske 

høj, gennemsnitligt set.

3	 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Alt i alt har vi år et overskud på næsten 150.000,– kroner (sml. med sidste års under

skud på godt 35.000,– kroner). Klubbens likviditet er forbedret noget (125.000,– kroner 

sml. med sidste års 67.500,– kroner).

Vi afdrager ikke på vores gæld til Københavns Kommune, men der er lavet aftale med 

kommunen om at gælden falder bort i 2015, forudsat at klubben holdes i gang og le

vende indtil da, hvilket vi naturligvis forventer at den gør.

Der er kommet 5.325,– kroner ind fra KBKR’s Jubilæumsfond som er øremærket til 

tiltag for ungdomsspillere. Der er desuden blevet afmålt el og varme, hvilket har givet 

langt mere præcise udgiftsposter; vi har derved undgået at skulle betale en del meget 

høje regninger, og driftsudgifterne er følgelig faldet med cirka 155.000,– kroner.

Regnskabet forelægges til godkendelse og godkendes enstemmigt.

[Se desuden »Bilag I: Årsrapport 2010«]

4	 Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling.

5	 Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes §22)

5 a Formand (ønsker ikke genvalg)

Bestyrelsen indstiller Kasper Stender Sørensen (hidtil fungerende næstformand) til 

posten som formand. Kasper vælges uden modkandidater.
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5 b Bestyrelsesmedlem i næstformandens sted

Bestyrelsen indstiller, da den tidligere næstformand nu er valgt som formand, Tobias 

Feld til at indtræde i bestyrelsen i næstformandens sted. Tobias vælges uden modkan

didater og vil blive formelt valgt som næstformand ved førstkommende bestyrelses

møde iht. vedtægternes §22, stk. 2.

5 c Informations-, aktivitets- og breddeudvalg (ønsker genvalg)

Mette Grøn og Mette Ottesen genvælges uden modkandidater.

5 d Baneudlejningsudvalg (ønsker genvalg)

Janus Bahs Jacquet genvælges uden modkandidater.

5 e Ungdomsudvalg (ønsker genvalg)

Kristina T. Jensen genvælges uden modkandidater.

5 f Økonomiudvalg (ikke på valg, men fratræder)

Kasserer Martin Fjeldbonde ønsker at fratræde sin post. Bestyrelsen indstiller Shifei 

Liu som ny kasserer. Shifei vælges uden modkandidater.

6	 Eventuelt

Ingen punkter fremsættes.


