
Referat, BKAmager' s generalforsamling 2020 
Den 09. juni 2020 klokken 18.00 

Til stede - 34 
Stemmeberettigede - 32 

Dagsorden for den, ordinære generalforsamling: 

1. Valg af dirigent. 
Stefan Sturup blev valgt. 
Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, men ikke afholdt før 15. maj grundet Covid-19. Der er 

ingen indvendinger hertil. 
Punkt nummer 5 falder bort, da bestyrelsen vurderer, at de er selvsupplerende og dermed ikke 

giver mening af ændre i vedtægterne. 

2. Formanden aflægger beretning 
Spørgsmål til dameligaen - hvor mange hold er med, 5 hold stiller op i dameligaen. 
Har man gjort tanker omkring, hvordan visionen skal bruges i klubben, hvordan bestyrelsen vil 

integrere og arbejde med visionen. 
Bestyrelsen; vi vil gerne bruge visionen til at strømligne klubbens arbejde, og hvordan vi kan blive 
mere tyd lige omkring BKA. Et pejlemærke for os selv, hvordan vi rekrutterer trænere, bruger 

økonomien m.m. 
Beslutningsprocessen vil blive bygget op på nogle af de værdier, der er i visionen. 

En kommentar: Står forældreinddragelse i visionen? 
Der er en sideliggende infofolder, som uddyber visionen og som man får med når man melder sig 

ind i klubben. 

3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
Alt i alt går det godt med økonomien i BKAmager, et overskud på ca. 150.000 DKK for sidste års 

regnskab. 

Resultatet af overskuddet bunder meget i besparelser, gode og flere sponsorater, sidelinjen, cups 
m.m. 

Der har været et par enkelte uforudsete udgifter i løbet af året, men i bund og grund er det et 
positivt regnskab. 

Spørgsmål; hvor meget kom der ind i sponsorater? 
Svar: ca. 150.000 DKK bogført i år. 

Der er i alt tegnet sponsorater for 349.000 DKK, mange starter først i løbet af 2020. 

Afstemning: 

For-32 

Mod-0 

Regnskab godkendt 

4. Budget for det kommende år 



Grundet corona har det været anderledes at skulle lægge budget for sæson 20/21, da det har været 
uvished om der kan startes basket op efter sommer. Klubben kan være gået glip af bl.a. indtægter 

fra stævner i bl.a. Sidelinjen, men det vurderes at det starter op igen i næste sæson. 
Det skal bemærkes at antal medlemmer er mindre end forventet, her vurderes det at det kan 
skyldes en mere retvisende indrapportering til denne generalforsamling, da enkelte medlemmer i 
det gamle system kan være dobbeltregistreret. 
Kommunalt tilskud er nedjusteret med omkring 70-80.000. Der opfordres til at rekruttere flere 

medlemmer til klubben. 
Sidelinjen har et f int budget for næste sæson. 
Sponsorater er budgetteret konservativt, så de først kommer med, når de starter. Vi håber på mere 
end budgetteret. 

Det forventes et underskud på omkring 18.000 DKK hvilket det på generalforsamlingen ikke 
vurderes er kritisk for næste sæson. 

Spørgsmål: Får klubben penge tilbage grundet Covid-19, fra forbundet? 
Som udgangspunkt kommer der ikke penge tilbage, da det indtil videre ikke er muligt. Dog er der 
blevet gjort opmærksom på, at vi muligvis kan forvente et mindre beløb retur, hvor stort vides ikke 
endnu. 

Dame- og herreligaen har besluttet at sætte gebyret ned næste år for at kompensere for Covid-19. 

5. Behandling af indkomne forslag 
5.1. Bestyrelsen foreslår en tøjløsning med klub-stævnesæt man kan købe ved indmeldelse i 
klubben - se bilag 1. 
Fremlæggelse af bilag 1 ved formand Mette Foldgår samt fremvisning af tøj forslag - se bilag 1. 

Spørgsmål - ressourcesvage familier 

Der er sat en pulje af på omkring 70.000 kr. til de familier som kan være ressourcesvage. Der 
kan søges tilskud hos klubbens bestyrelse. 

Spørgsmål- kan der komme et mindre ekstralager til ny-indkommende spillere? 
Der bliver lånesæt for spillere som kommer ind i løbet af sæsonen. 

Spørgsmål- kan en mulighed blive vendbare trøjer? 

Det er en god mulighed, men der er flere for de lidt ældre kan det bl ive en udfordring, grundet 
bl.a. sponsor m.m. 

Forslag-ved sæsonstart fremadrettet bliver der sendt en mail ud til alle medlemmer om at de 
skal melde sig til en og få nummer samt tøj m.m. klar. 

Forslag- Vi kan implementere det til jul i stedet for sæsonstart. 

Formål - Bestyrelsen beslutter f.eks. at når klubben tager til Lund har flest mulig implementeret 
deres nye tøj, dvs. en løbende udfasning af klubtøj. 

Det blev stemt om følgende: klubben påbegynder næste sæson en overgang til selvfinansieret 
spilletøj. Det overlades til bestyrel?en at fastsætte den nærmere proces vedr. overgangen. 

FOR- 32 
IMOD-0 

Enstemmigt vedtaget 



5.2. Vedtægtsændring/tilføjelse - valg af suppleanter kan vælges på generalforsamlingen. -
udgår, grundet vurdering om, at det ikke kan betale sig fordi bestyrelsen kan suppleanterne i 

løbet af året. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Ikke på valg i år: Mette Foldgaard, Karen Johnsen, Mads Neubert, Susanne Jensen 

På valg i år: Svend Jespersen (genopstiller), Paul Quackenbush (genopstiller), Hans Henrik 
(genopstiller ikke) Brian Ziegler (genopstiller ikke) John Lean Pedersen (genopstiller ikke). 

Casper Palmqvist, Bente Alsig Skovgaard og Jasmina Viso opstiller som nyt bestyrelsesmedlem. 

Svend Jespersen, Paul Quackenbush, Casper Palmqvist, Bente Alsig Skovgaard og Jasmina Viso blev 
valgt for 2 år med akklamation. 

7. Valg af revisor 
Bestyrelsen foreslår at vi genvælger Heino Frederiksen som revisor. Forslaget blev enstemmigt 
vedtaget. 

8. Fastsættelse af kontingent. 
Bestyrelsen foreslår at kontingentet skal være uændret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

9. Eventuelt 
Holdsport i den kommende sæson. 
I næste sæson er Holdsport vores eneste løsning for træning og indkrævning af kontingent. 

Klubmodul bliver udfaset i løbet af sommeren. 
Der var en livlig snak fra salen omkring for og imod holdsport. 
Bestyrelsen arrangerer en workshop i den kommende sæson, hvor man bliver introduceret til 
holdsport. Bestyrelsen melder dato ud efter sommer. 
Mads sidder i hallen hver 2. mandag fra mandag den 15. juni 2020, for at hjælpe medlemmerne 

med holdsport. 

Forslag- det opfordres til at der ligger en liste tilgængelig med alle BKAmagers hold, hvad de 
præcis hedder, så det er nemmere for klubbens medlemmer at finde holdene, især når man starter 

op. 

Eventuelt 
Der vil ikke blive afviklet Amagercup i år 2020, grundet Covid-19, men bestyrelsen foreslår at lave et 
BKAmager event den weekend med kampe, yoga, lotteri m.m. 
Det opfordres til at frivillige stiller op til at hjælpe. 

Spørgsmål - er der tænkt på at holde datoen for Amagercup, så vi ikke taber den til andre klubber i 
området? 

Svar - de andre klubber har meldt ud at de afholder deres Cup' s i år bestyrelsen forventer ikke at 
datoen vil blive besat af en anden klub. 

Bestyrelsen foreslår eventuelt et breddestævne t il sæson 21/22 i stedet for den traditionelle 
Amagercup. Bestyrelsen vil melde mere ud om det i den næstkommende sæson? 



Der var en del snak til generalforsamlingen frem og ti lbage omkring dette arrangement, forslag, for 

og imod m.m. Der er endnu ikke vedtaget noget, men bestyrelsen arbejder videre med dette i den 

kommende sæson. 

Amagerhallen vil være åben i løbet af sommeren. Der kommer retningslinjer på hjemmesiden for, 

hvordan man kan træne i Amagerhallen i juli måned. 

Referent: Karen Johnsen 

Formand: Mette Foldgaard ___ _.;;;,_..___,,__ __ _ 

Dirigent: Stefan Sturup _ ---=~'-f-!=-- ---=:;c:=!;::,c:::,,;::;~ 



Bilag 1 

Den nuværende løsning med klubbens administration af tøj og bolde er en tung, administrativ 

opgave. Derfor ønsker bestyrelsen, ligesom andre klubber, at spillere selv køber tøj og bolde. Hvert 

år forsvinder klubbens bolde til hallens mange brugere, også i dagtimerne, hvorfor der ofte mangler 

bolde til træning og stævner. Det er gennem klubbens historie en tilbagevendende udgift, som vi i 

bestyrelsen ønsker at ændre på. 

I forhold til vores spillertøj oplever vi at tasker med tøj generelt glemmes og der mangler, hvilket 

medfører en stor administrativ opgave at holde styr på for både bestyrelse og trænere, ved 

sæsonens start og slut. Derudover giver klubbens spillere og forældre udtryk for vi at tøjet ofte ikke 

passer. 

Disse udfordringer har fået bestyrelsen til at se nye løsninger, og ønsker fra den kommende sæson 

og fremadrettet, at klubbens nuværende medlemmer samt nyankomne medlemmer investerer i 

deres eget tøj dvs. at ønsker man medlemskab i BKAmager forpligtiger man sig til at købe en 

tøjpakke som beskrevet nedenfor. 

BKA start tøjpakke består af 1 sæt blåt og 1 sæt hvidt officiel spilleuniform med navn og nummer til 

en pris på; 700 kroner. 

BKAmager har indgået et samarbejde med en ny tøj-og boldleverandør pr. 1/7-2020 hvor det vil 

være muligt at købe en bold til konkurrencedygtige priser. 


