
 

 

Referat fra NFBTK Generalforsamling mandag den 22/6 kl. 18. 

Dagsorden blev uddelt med afsæt i klubbens vedtægter. 

1. Valg af ordstyrer. Sven Erik valgt. 

Sven Erik konstaterede, at indkaldelsen var sket rettidigt på hjemmesiden. 

Martin M. valgt som referent. 

2. Formanden aflagde en kort beretning: 

God og fremgangsrig sæson der dog blev stoppet lidt brat af Corona-krisen.  

Mange nye ungdomsspillere og dejligt at forældrene også er aktive i klubben. 

Der kan ikke præsenteres et regnskab, da Irene er på arbejde og ikke har dette klar. 

Det er aftalt at Sven Erik hjælper med regnskabet og overtager som kasserer. 

Nye træningstider er for den nye sæson: 

Mandage kl. 17-22, Onsdage kl. 18-22, fredage kl. 18 – 22 i Ejegodhallen, som i øvrigt bliver ombyg-

get henver sommeren med nye onklædningsfaciliteter og mødelokale mv. 

3. kontingent: Der var forslag om lavere kontingenter for alle medlemsgrupper, men forslaget blev stemt 

ned, så dermed fastholdes nuværende kontingentpriser som anført på hjemmesiden. 

4. Regnskabet bliver lagt på hjemmesiden når dette er klar og Sven Erik har overtaget dette. 

5. Adviseret punkt til dagsorden fremsendt til formanden ultimo maj 2020: Hvordan skal fremtiden for 

NFBTK se ud mht. ungdomstræning, seniortræning, turneringshold, stævner etc. ? Mathias fremlagde 

sine holdninger og erfaringer og mente, at vi skal have de tidligere trænere tilbage til klubben. Mathias 

og flere mente, at Thomas ike var blevet behandlet rineligt af Claus og derfor kom dette til afstemning.  

Inden afstemningen valgte Claus at trække sig som formand og forlod mødet. Afsstemningen blev 10 

stemmer for forslag 1 og 3 blanke stemmer. Stemmesedlen så således ud: 

1. Thomas, Martin og Mads tilbage som trænere og Sven Erik og Mathias støtter op. 

2. Vi fortsætter med Claus som formand og flere melder sig ud bl.a. Sven Erik og Mathias. 

Der var 13 stemmeberettede og 2/3 svarer til 9 stemmer for at få dette vedtaget, så med 10 stem-

mer blev forslag 1 vedtaget på demokratisk vis. 

6. Afstemning om bestyrelsesposterne: 

Der blev kun opstillet de 5 personer som bestyrelsen skal beståe af jf. vedtægterne og det blev: Ninna 

Scharge, Sven Erik Ægidius, Mathias Roslyng, Thomas Krejdal, Michael Melchior. Bestyrelsen kon-

situerer sig ved førstkommende bestyrelsesmøde. 

7. Valg af suppleant:  Pernille Petersen (Nicholas mor) 

8. Vag af revisor. Morten Mller fortsætter. 

9. Valg af revisor suppleant: Michael Melchior 

10. Eventuelt 

Klage fra Mogens over støj om fredagen for nogle ungdomsspillere – Ninna tog ansvar for dette og 

vil sørge for ro fremover., men vigtigt at der også er plads til vores mange unge spillere.  

Generel debat om klubben og glæde over, at vi nu kan få flere træningssage og flere kompetente 

trænere i klubben og at vi satser på flere medlemmer og fremgang for klubben. 

’- - - - - - - - - - 

 


