BALLERUP HANDICAP II}RÆTS CLUB

Referat generalforsamling tirsdag d.26. februar 2019 kl. 19.00.
Deltagelse: 24
1.
.L

t

Valg af dirigent:
Lone Thomsen.
Lone konstaterede at indkaldelse er sendt ud lovligt og til tiden.

2. Valg af referent:

+ Daniel /Glennie
J.

Valg af stemmeudvalg:

+ Leo og Bente
4. Beretninger

t

fra diverse udvalg:

Forretningsudvalget: Tom fremlægger beretningen.
Foreningemes dag er pt. udsat ti1 efteraret. Frivilligrådet og biblioteket samarbejder på at få
f,oreningens dag op igen.
Vild med sport bliver atlyst i år.
Henny fra tandem spørger til adgangsforholdene på biblioteket. Ballerup bibliotek har gode
forhold. Der er bl.a. elevator.
Beretningen sendes ud. sammen med ref,eratet.
Beretningen blev enstemmigt godkendt

I

Bladudvalget: Ingen beretning. da der ikke længere, er noget biadudvalg.

J

Idræt for børn med autisme: Helle fremlægger beretningen, der er pt. 4 børn og en på
prøve, på holdet. En træner er stoppet og en tidligere træner er kommet tilbage. Man
mangler en forældrerepræsentant, der kan overtage Helles plads.

,T

t

Boccia: Henrik fremlagde beretningen. Ait som sædvanligt pt 21 medlemmer. Vi har
stævne i klubben. d. 9. og 10. marts, mangler lidt frivillige til køkkenet. Frivilligrådet er
blevet kontaktet. Klubben vil især geme have hjælp, d. 8. marts, til at tape banerne op.
Daniel Qvist skal snarl til stævne i Zagreb og Henrik skal med som dommer.
Helle forslåt, at man kunne søge frivillig hjælp ved at slå det op på BHIC's hjemmesiden.
Der er bare ikke så mange besøgende på siden

Varmtvandsmotion Lundehaven: beretningen er blevet eftersendt efter mødet.
Formanden fortalte omkring hendes store arbejdsområde som består i at ordne
medlemslister, kontaktlister med telefonnr." rnailadresser osv. Det er meget vigtigt at alle
lister er optimeret - så alle må geme sørge for at tjekke listeme om telefonnr. og adresser
stemmer overens. Hvis man har en mailadresse, er det meget lettere at sende mail ud via
denne n.railadresse. Vi er pt. 85 medlemmer i ait til vamtvandsmotion. 1 på ekstern liste og
2 som gerne vil starte.
har fået en ny træner om lørdagen hun hedder Signe Vikstrøm. De sene hold mandag og
torsdag er stadig lukket ned.
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+ Tandem: Tom læser Toves beretning:
Tandemafdelingen har 7 medlemmer. som hver mandag i sommersæsonen kører med deres
pilot - efter fonnående en korl tur eller en lænsere tur. 3 deles om at køre på den nye elcykel. Niels Christensen har ovefiaget Johns arbejde med at sørge lor cykleme, og 3 af
cyklerne har været til eftersyn og reparation. De var alle private cykler eller tildelt som
hjælpemiddel af kommunen, så eierne/brugeren har seh, betalt reparationen. Endvidere har
el-cyklen i sommerens Iøb været til reparation hos PF Mobilitl"s repræsentant i
Frederikssund. lnden cykelsæsonen går i gang, skal endnu 1 af orklerne til eftersyn. Niels
har som aftalt fået en godtgørelse for sine omkostninger, og han forlsætter som ulønnet
"cykelsmed". Vi er aile meget tilfredse med Niels' indsats. I løbet af sommeren er
cykelskurets tag og dør blevet repareret. Afdelingen har haft mange gode cykelture i det
dejlige sommervejr. Som sædvanligt i Hareskoven, på fl,vvepladsens startbaner eller til
Pederstrup. På sådanne ture bliver der kørt 12-14 km., og der bliver trådt til i pedalerne" og
nredlemmerne får god motion ihøjthumør.
FJenny fortæller hun er meget glad for den nye side by side c1.kel.
5. Regnskab
+
Jørgen fremiagde årsregnskabet for 2018" der viser et mindre underskud på 3.966,83 kr.
Pr. 31. december 2018 er klubbens aktiver i alt 369.058.42 kr. Tom kommenterede at det var
en pæn økonomi klubben har og oplyste at klubben får i underkanten af 100.000.00 kr. fra

Ballerup kommune i div. tilskud.
Leo takker Tom for den buffer, som stadigvæk er i klubben. den er kommet via sponsorer
mm lbr flere år siden. så der var penge især hvis et tilskud skulle svigle.
Henny synes klubben har mange penge. så kontingentet burde r ære billigere. Tom siger et
lalt kontingent, giver mindre tilskud fi'a kommunen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
6. Fastsættelse af kontingent
Der foreslås et uændret kontingent.

*

Vedtaget.

7.

t

Indkomne forslag
Tom fremlagde fortetningsudvalgets forslag nr. 1 vedr. vedtægtsændringer: Da bladudvalget
ikke eksister mere vil alt tekst der omhandler det blive slette og vedtægterne r-ii blive rette

til.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.

*

Tom fremlagde fometningsudvalgets forslag nr. 2. Det tbreslås, at der ved den år1ige
generalforsamling uddeles en "tiduspokal" i form af'en sponseret vandrepokal til et medlem
af BHIC, en fbrældre eller en leder, der med et godt humør, hjælpsomhed eller som en god
kammerat, har gjort en forskel for andre og derved tilført klubben noget positivt.
Det foreslås, at uddeling af en sponseret fiduspokal indføres i vedtægtens § 6
Forslaget blev enstemmigt godkendt
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8. Valg af FU medlemmer
Kasserer: JørgenNygaardMadsen Yalgt
Bestyrelsesmedlem: LoneThomsen Valgt
FU Suppleant: Bente Linding for 1 år Valgt
9.VaIg af revisor
2. Revisor: IdaKøhlertfor2år
Revisor suppleant: Leo for I år

Valgt
Valgt

Tillykke med valget til alle.
10. Fiduspokalen

*

Tom oplyste, at af de indstillede havde FU valgt den person som Tandem havde indstillet.
Tom læser Tandems indstilling op, medlemmet er en meget hjælpsom, pligtopfrldende, altid
glad og spreder glæde hos andre:
Derfor går Fiduspokalen til Jan Nielsen. Stort tillykke.

11. Offentliggørelse af H.B.

I
{
+
I
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+
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Formand:
Kasserer:
Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Besfyrelsesmedlem:
FU suppleant:
Idræt for børn med autisme:
.L Boccia
* Varmtvandsmotion Lundehaven:
{ Tandem:

Tom Nielsen
Jørgen Madsen
Daniel Qvist
Lone Thomsen
Ole Froholdt
Bente Linding
Helle Christiansen

HenrikWoffinden
Birgitte Suhr
Tove Krog

l2.Eventuelt

+
+
+

Halfordelingsmødet gav det ønskede indtil videre.
Tom takker lbr et godt møde.
Lone takker for god ro og orden.

Mødet sluttede kl. 20.45
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Lone Thomsen

Dirigent
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Glennie Qvist for Daniel Qvist
Referent

J

