BALLERUP HANDICAP IDRIETS CLUB

Referat generalforsamling onsdag d.24. februar 2016 kl. 19.00.
Deltagelse:51
1.

Valg af dirigent:

4h

Lone Thomsen.

* Der var flere medlemmer som ikke havde ffiet indkatdelsen på mail til generalforsamlingen.
Alle der var til stede og som ikke havde modtaget indkaldelsen, godkendte at vi fortsatte
generalforsamlingen.
2. Valg af referent:

T Maria Laursen
Valg af stemmeudvalg:
å Susanne Iskov - Leo Andersen.

J.

4.

t

Forretningsudvalget / Bladudvalgets beretning / Afdelingsudvalgene
Forretningsudvalget: Tom gennemgik den reviderede beretning i forhold til den tidligere
udsendte.

t

Tom takkede Hanne for hende indsats som regnskabsfører gennem to år.
Leo takkede Tom for beretningen som han mente kom vidt oml«ing.
Bjarke spurgte om hvorfor *Å forrrg"r at flytte nogle idrætsgrene ud i raske idrætsklubber.
Låo kunne [odt forstå hvis nogle l,* r,"*øt" for at man kunne blive "glemf i en eventuel
ny klub. Alte sagde at sidste a, ru FU mandat til at undersøge sagen. Hun ønskede dog
ikke at forsæffe til svømning hvis det blev i en anden klub.
Tom svarede, at intet var aflf ort med at få afdelinger ud i raske klubber. I sidste ende er det
medlemmerne i de enkelte afdelinger der selv stemmer om det.
at
Hans oplyste, at han var med til halfordelingsmøde på Ballerup kommune' Han fortalte
(fodboldklub)
man hurtigt fik en god dialog om et måske kommende samarbejde med BSF
Helle udtalte, at dei må være bedre at være en stor klub med mange medlemmer, frem for en
lil1e klub.
så
Lisa mente, at der også kunne komme noget godt ud af et samarbejde med raske klubber,
deres medlemmer "lærte" at omgås folk med forskellige handicaps.
Maria som også var med til halfordelingesmødet på Ballerup rådhus talte med
ungdomsfoÅanden fra BSF. Han oplyite, at han gik meget op i, at ikke handicappede
foJboldspillere lærer at omgås handicappede og skabe forbindelser og venskaber på tværs.
Daniel oplyste, at dem der udfører et stort stykke frivilligt arbejde i BHIC, maske også kan
få et for stort arbejde at skulle udfrlde.
Alice spurgte, orndet er afdelingemes medlefirmer der selv bestemmer om man vil løsrive
sig fra BHIC, eller om det skal ske på en generalforsamling'
Tåm svarede, at det er op til medlemmerne i de enkelte aftlelinger at stemme om det.
Bjarke ønskede at man spurgte trænerne ind til især afclelinger for børn med autisme, om
hvad det er de har brug for ved evt. skifte til anden klub.
Tom sluttede af med ut fott*ll", at en af grundene til at arbejde med at flytte de forskellige
afdelinger ud til raske klubber, er at DHIF også har denne målsætning. Alle berørte
medlemmer vil blive taget med på råd ved eventuelle fremtidige møder med andre klubber.
Beretningen blev enstemmigt godkendt. Forretningsudvalgets reviderede beretning vil
kunne ses i bladet.
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t

Bladudvalget: Tove læste beretningen op.
Der er udsendt 2 informative Nyhedsbreve i2015. Der har været informationer fra næsten
alle aftlelinger. Det siger sig selv at bladudvalget er afhængigt af et samarbejde med
aftlelingerne og de meget gerne vil have billeder medsendt til kommende indlæg.
Lone informerede om, at forældrene skal have givet deres skriftlige samtykke på at billeder
med bøm på må offentliggøres.

I

Idræt for børn med autisme: Ikke tilstede.

I

Svømning for børn med autisme: Lisa oplyste, at hun er ny formand i afdelingen. Hun
synes det går godt og at det går fremad. Der er et godt sammenarbejde med trænsrne.
Holdene er $zldt op.

*

Boccia: Susanne læste beretningen op.
Det har været et travlt ar for afdelingen. Der har været stor deltagelse til stær,ner med flotte
resultater. Afdelingen har også haft spillere i udlandet og spillet for landsholdet af flere
omgange. I februar deltog aftlelingen i halfordelingsmøde hvor vi stort set fik de tider vi
vi[å. Afdelingen har en god økonomi i kraft af at der sælges Lillebrorlodder, samt afholdes
stævner hvor der bliver tjent penge til aftlelingen. Det sidst nye fua2016 er at afdelingen har
ffiet udtaget 3 spillere til landsholdet til NM til maj i Finland.

å

Fodbold: Daniel fortalte, at det går godt i afclelingen. De er blevet Sjællandsmestre og gik
videre til DM. Herefter vandt afttelingen DM. Der er kommet nyt udvalg. Der er kommet 2
gode trænere. De glæder sig til at komme udendørs og på kunstgræs. De vil ptøve at stille op
i en højre række end sidste ar. De vil forsøge at tjene penge ind til afdelingen.

.Jl' Gymnastik: De er 8 stabile gymnaster.

I

Varmtvandsmotion Lundehaven: Hanne fortalte der har været afholdt årsmøde. Det er lidt
deprimerende at der kun deltog l5 medlemmer ud af 113. Tom sagde at han gerne ville
foisøge at finde lokaler i nærheden af bassinet, så flere har mulighed for at deltage i
årsmødet. Lone havde læst i referatet, at man måske ville prøve at lave årsmøde om dagen.
Det er lidt uhensigtsmæssigt da nogle medlemmer går på arbejde.

I

Tandem: Tove læste beretningen op. Afdelingen er meget glade for deres trofaste piloter.
Desværre har afclelingen mistet et mangeårigt medlem, i det Margrethe ikke er her mere.
Afdelingen søger fonden til en side by side cykel med el motor. Indtil videre har Lions Club
Lions i Skovlunde har tilkendegivet, at de vil støtte med 5.000 kr. til indkøb af ny
tandemcykel. Afdelingen ønsker forslag til fonde hvor man kan søge yderligere tilskud til
tandem cykle.

5.

Regnskab
Grethe takkede Hanne for hendes store §ælp med udfærdigelse af regnskabet.
Grethe fremlage herefter regnskabet, der viser et overskud for 2015 pil 18.473,17 W.
Pr.3l-12-2015 er klubbens aktiver i alt 409.136,83 kr.
Nikolaj spurgte hvad man vil bruge overskuddet til.
Gretheoplyste, at pengene er gået ind på klubbens konti til fremtidige udgifter i forbindelse
med evt.1ilkøb af fremtidig økonomisk hjælp til føring af regnskab og til styring af
lønregnskab.
Leo mente at prisen for 40 års jubilæumsfesten er for høj.

+
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Tom oplyste, at han syntes at beløbet var rimeligt, i det prisen kun er steget med 25 kr. i
forhold til for 5 år siden, og denne gang er beløbet inkl. drikkevarer under middagen.
Susanne sagde, at det koster at holde en fest hvis det ikke er de samme personer der hver
gang skal stå og knokle.
Lone fortalte at det sted hvor det først var aftalt at holde festen nu er lukket, så derfor måtte
vi hurtiS finde et andet sted hvor der kan være mange medlemmer og tilgængeligheden er
optimal for bl.a. kørestolsbrugere.
Maria opfordrede til, at de der er utilfredse med prisen på festerq maske fremover skulle
komme med gode råd og ideer til hvor og hvordan man kan aftrolde festen, hvis det skal
være billigere i fremtiden.
Tove oplyste, at nogle fonde geme vil have klubbens regnskab når afdelingen ansøger om
støtte til tandem cykler.
Hanne s).nes at FU/HB maske skulle overveje at hjælpe tandem afdelingen med økonomi til
en ny tandem cykel.
Tom oplyste, at tandem skal sende en ansøgning til FU.
Regnskabet blev herefter godkendt. Da der har været problemer med at på kopieret alle sider
i regnskabet vil det bliver eftersendt.
6.

l

t
I

Fastsættelse af kontingent
Tom fremlagde forslag nr. 1 om en forhøjelse af klubbens kontingent til 850,00 kr. årligt.
Det er en stigning på 130,00 kr. arliE. Begrundelsen er en forventet, betydelig stigning i
udgifterne, specielt til administration af løn og regnskabsførelse, men også til porto og
administration i øwigt.
Alice synes man skulle vente med kontingentstigning indtil man kendte mere til situationen
omkring valg af kasserer og klubbens fremtid.
Tom henstillede til at man stemmer om det i dag, da der allerede nu er udgifter til ny
regnskabsførelse.
Der var 1 der stemte i mod. Resten stemte for.
Kontingentstigningen træder i kraft pr. d.l-7-2016.

Indkomne forslag
I Lone fremlagde forslagnr.2 vedr. vedtægter. Alle forslag til ændringer blev vedtaget.
{ Maria fremlagde forslag nr. 3. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
+ Leo fremlage forslag nr. 4. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.
Dog skal det undersøges, om DHIF har regler om de SKAL modtage klubbens formue ved

7.

t
t

foreningens evl ophør.
DHIF er blevet kontaktet efter mødet. DHIF oplyste, at de ikke har ret til klubbens penge
ved ophør.

8.

Valg af FU medlemmer
Kasserer: Jørgen Madsen for 1 år
Valgt
Sekretær: Susanne Iskov for 2 år
Valgt
Bestyrelsesmedlem: Michael Eriksen for 2 år
Valgt
FU Suppleant: Ole Froholdt for I år
Valgt
Under punktet valg af sekretær spurgte Leo, om det forholdte sig sådan som han havde fået
oplyst, at Lone skulle godkende alle referater i FU & HB før de må sendes ud.
Lone oplyste, at hun ikke skulle godkende dem, men at hun fik dem til gennemlæsning så
man ikke skulle bruge lang tid på det kommende møde for at rette en masse ting. Derudover
har hun bare prøvet at hjælpe den sekretær der blev valgt sidste år.
3
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Maria og Hanne oplyste begge to, at mens de sad i FU har sekretæren altid sendt referateme

til gennemlæsning, inden de blev sendt ud.
9. Yatg af bladudvalgsmedlemmer

Bladudvalget: Rikke Hansen for 2 år
Bladudvalget suppleant: Tove Krog for I år
10.

Valgt
Valgt

Valg af revisor
1. revisor: Alice Olsen for 2 år

Revisor suppleant: Ida Køhlert for

I

år

Valgt
Valgt

Tillykke med valget til alle.

11. Offentliggørelse af H.B.

*

Formand:

JL Kasserer:

*
*
*
+
*
*
å
*
*
*
*
*

Sekretær:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
BU suppleant:
Bladudvalget:
Idræt for børn med autisme:
Svømning for børn med autisme:
Boccia
Fodbold:
Gymnastik:
Varmtvandsmotion Lundehaven:
Tandem:

Tom Nielsen
Jørgen Madsen
Susanne Iskov
Lone Thomsen
Michael Eriksen
Ole Froholdt
Kirsten Hansen
Stine Frisk Fredslund
Lisa Thomsen
Henrik'Woffinden
Daniel Laursen
Leo Andersen
Birgitte Suhr
Tove Krog

12. Eventuelt
t FU skal huske fremover at undgå at afholde generalfbrsamling på en onsdag, da der var et
orkester der øvede samtidigt i nabolokalet.
t Tom takkede for aftens forløb. Han rettede en særlig tak til dem der blev valgt og til de

I
I

personer der fratrådte.
Kirsten takkede for en god aften, men hun syntes den var for lang.
Dirigenten takkede til sidst for en god generalforsamling og opfordrede alle

til

at melde sig

til 40 års jubilæumsfesten.
Mødet sluttede kl. 22.20.

rtt« (7v**2
Lone Thomsen

Dirigent

Maria Laursen
Referent
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