REFERAT AF KB’S ÅRLIGE GENERALFORSAMLING
TORSDAG D. 22. MARTS 2012, KL. 19:00
I PEJSESALEN PÅ PETER BANGS VEJ ANLÆGGET
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg af næstformand og kasserer.
6. Valg af afdelingsindstillede bestyrelsesmedlemmer.
7. Valg af revisorer.
8. Eventuelt.
1. INDLEDNING
Formand Niels-Chr. Holmstrøm indledte generalforsamlingen med at byde velkommen og foreslog
advokat Mads Gierding fra LUND ELMER SANDAGER som dirigent. Mads Gierding blev valgt med
akklamation.
Dirigenten påbegyndte sit hverv med at bekendtgøre at generalforsamlingen jf. lovene skulle afholdes i marts måned, hvilket var opfyldt. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, herunder med rettidig indrykning i egne medier:
Meddelelse om generalforsamlingen har været bragt ved klubbens medlemsblad (KB’eren) og
på KB’s hjemmeside.
Dagsorden har været bekendtgjort ved opslag på begge KB´s anlæg.
Den specificerede dagsorden samt årsregnskabet var henlagt til eftersyn for medlemmerne på
KB´s kontor fra den 16. marts 2012.
Dirigenten nævnte muligheden for indlæg fra salen. Derefter gav dirigenten ordet til formanden for
afgivelse af bestyrelsens beretning.
2. BESTYRELSENS BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR
Kære KB’ere
Lad mig som traditionen byder indlede denne beretning med at mindes de KB’ere, som vi har mistet siden sidste generalforsamling og indtil udgangen af februar måned dette år. Listen er desværre atter i år lang:

Jesper Kudsk
Kurt Nielsen
Kirsten Haastrup
Poul Asbjørn Kristoffersen
Birthe Darket
Leif Christensen
Jan Casa Nielsen

Vera Johansen
Erik Hansen
Lars Andersen
John Larsen
Carl Aage Præst
Arne Wulff
Tage Møller

Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes vore aføde klubkammerater.
-----Tak skal I have.

Året kort.
2011 vil blive husket som et usædvanligt begivenhedsrigt år, desværre for os KBere mest pga af
negative hændelser og megen modgang! Det startede ellers godt.
I strålende sol blev den sidste etape af vores store pulje af byggeprojekter - tilbygningen på fodboldsiden – indviet. Med dette projekt afsluttet havde vi på KB investeret tæt på 50 millioner – ikke
kommunale – kroner i den største portefølje af byggeprojekter siden Peter Bangs Vej anlæggets
opførelse i 1938.
I forsommeren tog vi samtidig afsked med vor direktør gennem 3 år Stig Bergdahl, som ønskede at
vende tilbage til storcenterbranchen - og ansatte klubbens tidligere mangeårige kasserer og næstformand Jørgen Holmen som direktør. Tak til Jørgen for at springe til med kort varsel.
Efter mange forberedelser blev vore parkeringsanlæg ved Pile Allé og Peter Bangsvej anlæggene
overdraget til Europark, der havde opstillet billetstandere. Medlemmerne blev udstyret med elektronisk medlemskort med chip, som gav adgang til de parkeringsrettigheder som svarede til det
enkelte medlems rettigheder.
At indførelsen blev mere problemfyldt end forventet skal ikke skjules. Opstart, vand, brand og periodiske edb-problemer har givet betydelige udfordringer, men nu virker
systemerne generelt, og vi søger løbende at afhjælpe problemer
Lad mig slå fast allerede nu: Parkeringsordningen er kommet for at blive. Vi har løst trængselsproblemerne ikke mindst i pile Alle og har skabt plads medlemmernes biler på begge vore anlæg.
Samtidig giver ordningen et tiltrængt tilskud til klubbens økonomi.
Vi fortsatte forberedelserne til på sikkert grundlag at kunne investere i anlægget på Pile Allé. og det
nedsatte anlægsudvalg gik i gang med at planlægge tiltag for udenoms-arealerne på de to anlæg.
Men så begyndte rækken af ægyptiske plager bogstavelig talt at regne ned over os!
Klimaændringerne synes i hvert fald at være kommet til Frederiksberg og Hovedstadsområdet sidste sommer! Hvis vi ikke vidste det, blev det klart for os alle, da ét af dette årtusindes største, danske skybrud – den 2. juni - oversvømmede KB-Hallen og kældrene under vores nye tilbygning, KBHallen med alle elektriske installationer og køkkenet under Restaurant Granen med såvel vand
som kloakvand. Herudover ”svømmede” vore udendørs anlæg, og også Frederiksberg Hallerne var
nærmest ved at svømme hen!
Som om det ikke var nok vendte oversvømmelsen tilbage igen 15. august. Heldigvis i mere begrænset omfang.
Afklaring af forsikringsforhold, oprensning, rengøring og istandsættelse blev straks iværksat, men
var langt fra overstået, da den katastrofale storbrand - den 28. september tidligt om morgenen –
ramte KB-Hallen og berørte de fleste af klubbens funktioner i al sin gru.
Via TV, radio, aviser, vort eget medlemsblad og en ekstraordinær generalforsamling har I alle været orienteret om forløbet. Nogle kunne måske have ønsket mere information, men de ekstraordinære hændelser har ført til ekstraordinære belastninger, som vi kan konstatere, at klubben nok kan
håndtere, men ikke uden konsekvenser for andre dele af klubbens virksomhed. Ikke mindst branden i KB Hallen har haft så væsentlig indflydelse på klubbens liv, at den vil få sit eget afsnit senere
i min beretning.
Anlægsudvalgets arbejde måtte pga den næsten uendelige række af ulykker henlægges, men kan
forhåbentlig opstartes, så snart vi har styr på restaureringen og genopbygningen af KB Hallen.
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Organisation
Sidste år omtalte jeg, at den økonomiske virkelighed også i nogen grad kunne mærkes på KB.
Frederiksberg Kommune beskar således vore tilskud med 1% i hvert af de kommende 4 år og forventede dertil effektivitets fremmende foranstaltninger for yderligere 4 x 1%.
Selv om KB er en forening baseret på en stor grad af frivillige og ulønnede ledere, har den almindelige afmatning derfor også sat sine spor her hos os.
KB er en stor klub med mange medlemmer og store omkostningstunge anlæg.
Bestyrelsen og ledelsen har derfor fortsat søgt at gennemgå og analysere klubbens dagligdag, drift
og administration og i den sammenhæng naturligvis vore pengestrømme og udgiftsbehov. Disse
analyser og tiltag blev aktualiseret af branden i KB-Hallen og vil få betydning for såvel vores generelle bemanding på anlæggene som driften af vores medlemsrestauranter.
Vi har allerede måttet sige farvel til en række ansatte, og vi vil i de kommende måneder omlægge
en række forretningsgange. Overskriften vil dog være, at vi fortsat skal yde vore medlemmer den
rimelige service, som de kan forvente. Til gengæld vil vi forbedre kontrollen på vore anlæg. Nye
overvågningssystemer og gennemførelse af regulær kontrol af tilladt og ikke-tilladt færden vil blive
prioriteret. Det medlemskort, der giver tilladelse til parkering, vil også være dokumentation for retten til at være på anlægget. Så lad nu være med at efterlade dem i bilen, og hjælp vort personale
med medlemskontrollen.
Det serviceniveau vi hidtil har kunnet opretholde i vore restauranter og på vore anlæg har udelukkende kunnet opretholdes på grund af restauratørernes mulighed for anden, indtægtsdækket virksomhed. På Pile Allé primært i form af selskaber og på Peter Bangs Vej på grund af KB-Hallens
drift. Det er også et område, som bestyrelsen vil have focus på i det kommende år.

Sporten på KB-medlemmer
Der er fortsat grund til at udtrykke tilfredshed med den generelle udvikling i vor klub - vores medlemstal er fortsat svagt stigende i fodbold og fastholdes i tennis og cricket – et signal om at vi er
ved at finde et naturligt leje for medlemstallet i de nuværende fysiske rammer.
Udviklingen i medlemstallet er et resultat, der er opnået på baggrund af et fortsat stort engagement
i de sportslige afdelinger – med fokus på løbende udvikling af lederstrukturen og tilrettelæggelse af
trænings- og kampaktiviteter med henblik på maksimal udnyttelse af vore fysiske rammer.
Oversigten ser således ud:
Samlet medlemstal
Fordelt på sportsgrenene således:
Tennis
Fodbold
Cricket
Passive
2007
2008
2009

2010

2228
1575
49
928
2011

Børn
Ungdom
Ungsenior
Senior
Veteran
Passive
Total

1036
505
180
1686
242
895
4544

1124
469
155
1610
261
928
4547

726
420
170
1678
168
879
4041

867
444
194
1785
183
909
4382

1032
492
194
1724
214
892
4548

4547 medlemmer
Heraf 616 unge
Heraf 1265 unge
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Selvom vi kan rose os af at have en stor medlemsskare og holder generelt status quo efter en betydelig fremgang de senere år, er der alligevel grund til at holde øje med vores medlemsfordeling.
Vi har et faldende antal ungseniorer og seniorer, hvorimod antallet af især børn stiger. Det stiller
betydelige krav til at skaffe de nødvendige ledere, og holder denne tendens vil vi på langt sigt ændre karakter fra ”selvledende” forening til ”fritidsordning” med de sociale og økonomiske konsekvenser, der følger heraf.
Men tallene viser i hvert fald, at kommunen får fuld valuta for de støttekroner vi modtager!
På KB har vi jo ydermere vores ”egen fritidsordning”
Multiidræt -: KB’s skolefritidsordning.
Multiidræt trives så godt, at vi på pædagogernes anbefaling udvidede ordningen, så vi i alt fik plads
til 50 mod tidligere 40 børn. Også her løfter KB sammen med kommunen en væsentlig opgave.
Udviklingen i antallet af medlemmer gør, at vi atter har overrealiseret budgettet for kontingentindtægter – og jeg tager det som et fortsat bevis på, at KB er en klub med attraktive aktiviteter og
rammer, der imødekommer lokalområdets behov.

Sporten på KB-de sportslige afdelinger
Resultatmæssigt var 2011 efter KB-standard et rimeligt år!
Jeg henviser til de meget detaljerede referater i klubbens medlemsblad og på vores webside samt
de fyldige omtaler i indenlandske som udenlandske medier om tennis og fodbold med KB relevans.
A propos vort klubblad, hvor redaktør Jørgen Willum Larsen (Sorte) med omfattende og sikker
hånd sørger for, at vi får et blad på gaden til tiden med et højt informationsniveau.
I bestyrelsen overvejer vi for tiden nøje, om vi gennem en opdatering af vor hjemmeside, en mere
markant redigering samt gennem udsendelse af nyhedsbreve via nettet i fremtiden skal erstatte
vort medlemsblad. Ikke mindst de seneste portoforhøjelser koster dyrt.
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Tilbage til sporten og liste over resultater opnået i 2011.

TENNIS:
Afdelingen gennemførte et antal flotte arrangementer. Her kan bl.a. nævnes:
ITF turnering på PBV i februar
KB Erhvervsklub Cup i maj
Tennis Europe turnering på PBV i maj
Davis Cup på Pile Allé i juli for DTF.
Klubmesterskaber i august
Slutspil indendørs på PBV i december
Junior Jule Cup på PBV i december
Resultater - Seniorer
Senior DM for hold indendørs og
5 guld og 1 sølv ved individuelt senior DM
Resultater - Ungdom
1 guld og sølv ved junior DH
8 guld og 15 sølv ved individuelt junior DM
For tredje år i træk Mogens Pagh pokalen som Danmarks bedste ungdomstennisklub.
Et stort tillykke til tennisafdelingen der for tiden pudser sin nye struktur af.
Vi ønsker dem held at lykke med de tiltag, der er nødvendige for fortsat at være landet førende
tennisklub – på alle områder.

FODBOLD:
FC København vandt igen for 3.år i træk og dermed det 9. DM-guld og er fortsat dansk klubfodbolds førende hold. Holdet fører atter Superligaen og kan forhåbentlig hjemføre det 10.DM til
sommer og dermed sikre deltagelse i Champions League gruppespillet til efteråret. Internationalt
blev året startet flot med 1/8 dels finalekampene mod Chelsea, mens det i efteråret blev en skuffende deltagelse både i kvalen til Champions League og i gruppespillet i Europa League.
Sidste år omtalte jeg. hvordan KB var sluppet relativt uskadt gennem finanskrisen, mens Parken
Sport & Entertainment var hårdt ramt. Turnaround-processen i Parken er fortsat med trimning af
alle koncernens forretningsområder: Selv om fodboldholdet ikke formåede at kvalificere sig til
gruppespillet i Champions League viser det netop udsendte regnskab for 2011 et overskud på 97
mill kr – et tilfredsstillende resultat og et resultat mange andre fodboldklubber nok misunder os.
Talentudviklingen i såvel KB´s ungdomsafdeling som i FCK School of Excellence fortsætter i stadig
bedre rammer. De nye lokaler på fodboldsiden er taget i brug og muligheden for at skabe Skandinaviens bedste fodbolduddannelse hindres nu ikke af faciliteternes kvalitet.
Anders Lange er tiltrådt som ansat, sportslig leder for vore KB fodboldbørn
KB´s ungdomsafdeling fortsætter således arbejdet med at skabe talenter til førsteholdstruppen- og
har fortsat også plads til alle de, der bare synes, at fodboldspil er en super social aktivitet.
Kenneth Zohore – fik (den gamle) talentpokalen Granen og blev så solgt til udlandet!
Mange store aktiviteter er gennemført i afdelingen herunder:
KB AUDI CUP 2011 og FCK Football Camp 2011.
Vore elitehold havde ikke de bedste resultater, men det ser heldigvis ud til at forbedre sig,
idet U19 pt. fører DM-rækken og U17 hænger på i toppen.
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CRICKET:
Trods ambitioner om medalje endte elitedivisionsholdet for andet år i træk på fjerdepladsen. Holdet
skal roses for at udvise den stabilitet, som er nødvendig for at være et tophold.
2. holdet kvalificerede sig til oprykning, men vi afstod af sportslige og økonomiske årsager.
Ungdomsafdelingen er glædeligvis stadig med i alle rækker. Drengeholdet kom til DM slutspil og
vort miniputhold kan kalde sig Øst-danmarksmestre.
I alle de 3 sportslige afdelinger har vi også masser af aktiviteter for de mindre dygtige og de lidt
ældre. KB er fortsat en klub med masser af boldspil for alle aldre og stort socialt samvær.

Anlæg
Naturligvis har vore anlæg været påvirket af årets ”begivenheder”.
Gas, vand, elektricitet og varme har været og er ramt af påvirkningerne.
Der har således været problemer med det varme vand og vores opvarmning i vinterperioden. Da vi
ikke selv på dette område har tilstrækkelig viden, har vi nu sat specialister i gang for at få afhjulpet disse problemer og gener for medlemmerne.
I marts måned blev KB-hallen fredet. Ja faktisk var det ikke alene KB-Hallen, der blev fredet - også
de bagved liggende bygninger til og med svømmebassinet.
Det betyder, at alle fremtidige anlægsarbejder i princippet skal godkendes i Kulturstyrelsen. Vi arbejder intensivt på at gøre dette så fleksibelt som muligt..
Vi har modtaget kritik bl.a. af nogle af de nye omklædningsrum. Det har handlet om størrelsen og
indretningen. Noget går på ønsket om at tappe drikkevand og noget går på mulighed for at få
flexstørrelse af nogle omklædningsrum.
Vi vil forsøge at imødekomme disse ønsker, og vi vil gennem forsøg afklare, om vi kan forbedre
forholdene for vore medlemmer på dette område.
Vi overvejer også løbende om medlemskortet og dets chip med fordel kan anvendes til andre funktioner på klubbens anlæg.

SÆRLIGT OM KB-HALLEN:
Jeg skal nu som lovet give et kort opdateret status for KB-Hallen:
Det har været et ganske slidsomt arbejde at finde rede i hvad, hvad der kunne ske, måtte ske og
hvornår og hvorfor. Med fredningen er KB ikke længere herre i eget hus, men skal rette sig efter
fredningsmyndighedernes krav og påbud.
På et tidspunkt blev det bare for broget, og vi søgte hjælp hos borgmesteren og vore kommunale
repræsentanter i vor bestyrelse. Vor strategi var at lægge maximalt pres på myndighederne – dels
gennem pressen, dels ved politiske kontakter. Det ser ud at være lykkedes.
KB og Frb. kommune har haft drøftelser med Kulturstyrelsen om den fremtidige KB-Hal og er nu i
en frugtbar dialog om dens genopførelse. Jeg skal her takke vore kommunale repræsentanter og
borgmester Jørgen Glenthøj for en uvurderlig støtte til KB i denne sag.
Gennem årene har KB-Hallen haft en position på markedet for koncerter og messer, selvom konkurrencen er hård. Den viden vi har erhvervet skal bruges når vi – som klub – tager stilling til,
hvordan en fremtidig hal skal se ud og hvilke opdaterede funktioner vores hal skal have..
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Som I har set udenfor hallen, har der været opsat vinterbeskyttelse og der er nu iværksat oprydning/rensning i hallen. Denne del forventes at vare en god månedstid. Faktisk er det først, nu vi er
kommet i gang, fordi vi har måttet kæmpe med kulturstyrelsen.
For et få det bedst mulige resultat vil vi snarest ansætte en Bygherrerådgiver, der i koordination
med os og på vore vegne kan sikre:
At føre drøftelser med kulturstyrelse, kommune og mulige fonde og sponsorer
At de nødvendige tekniske forundersøgelse gennemføres
At der tilvejebringes et byggeprojekt samt
At KB-Hallen genopstår.
Det er min faste overbevisning at vi nok skal komme ”fremad” og jeg lover, at vi løbende vil holde
jer orienteret om sagen ved opslag, på vor hjemmeside og i KB bladet

SÆRLIGT OM - PILE ALLE
Sidste år gjorde jeg rede for bestyrelsens ønsker om at renovere anlægget i Pile Alle samt de problemer der var i forbindelse med vort leje- og aftalegrundlag med Frederiksberg Kommune, Slotsog ejendomsstyrelsen, Forsvaret og KB.
Vi er fortsat dialog med Forsvaret og kommunen. Det går – især med de første - meget langsomt –
også langsommere end KB ønsker.
Vi har en løbende kontakt med Frederiksberg Kommune omkring udvikling af ikke blot vort anlæg
på Pile Allé, men også om en samlet plan for området omkring Frederiksberg Slot.
Jeg har som KBs formand har derfor sagt ja til opfordringen om at deltage i arbejdsgruppen, der
skal præge udviklingen af området.
Det er fortsat KB’s ønske at opgradere anlægget med dets tennis-, klub- og omklædningsfaciliteter,
ligesom vi gerne ser tilstødende arealer stillet til rådighed for idrætsformål eksempelvis med kunststofbelægning af fodboldbaner og evt. flere indendørs tennisbaner.
Vi ønsker dette indpasset i kommunens helhedsplan for hele området også omfattende Zoo, Frederiksberg Have og Søndermarken.

Den nærmeste fremtid
Mængden af udfordringer er betydelig.
Som I ved, blev vi oven i de øvrige plager ramt af indbrud i begyndelsen af dette år. Mange – eller
rettere de fleste - af vore uvurderlige sølvpokaler blev fjernet og er formodentlig allerede smeltet
om. Vi har besluttet at genanskaffe Kongepokalen og ”Granen”.
Vi undersøger løbende, om vi kan optimere udnyttelsen af vore inden- og udendørs anlæg ved
anvendelse af alternative belægninger eller overdækning.
Vi agter at renovere vor badmintonhal bl.a. med ny gulvbelægning.
Bestyrelsens forslag til kontingentsatser for 2013, som kassereren vil forelægge senere, viser derfor, at der ikke er aktuelle planer om ekstraordinære kontingentstigninger som følge af hverken det
omfattende, afsluttede byggeri eller kommunale beskæringer og ejheller genopførelsen af KB hallen, men alene almindelig indeksregulering.
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KB og venner
Takken til Frederiksberg Kommune vil i år være uden særlige forbehold. Vi har i samtlige anliggender mødt velvilje, forståelse og respekt for vores indsats og placering i lokalsamfundet. Der er et
naturligt og stort sammenfald mellem kommunens og klubbens interesser og derfor også et behov
for at konstatere, at opgaven bedst løftes i fællesskab.
Uden målrettet støtte fra Erhvervsklubben København (KB-Vennerne), Støtteforeningen,
Mål aktionærerne, vore sponsorer og venligtsindede fonde ville det ikke være muligt at fastholde
det nuværende høje sportslige og anlægsmæssige niveau samt sikre en tilfredsstillende udvikling i
vore aktivitetstilbud. Tak til jer alle.
Jeg vil også gerne takke vort personale med Jørgen Holmen i spidsen, der har haft et meget specielt år med store udfordringer på anlæggene og i de kommende år må løbe lidt hurtigere og løse
opgaverne med færre hænder.
Tak til vore mange ledere og trænere for en stor og frivillig indsats, der har været afgørende for, at
alle vore medlemmer har haft endnu et godt år.
Tak til hele bestyrelsen for et stort og godt arbejde i årets løb, hvor mange og store opgaver er
løftet takket være en fælles indsats.
Kravene bliver ikke mindre fremover. Vi vil målrettet søge at løse vore opgaver i overensstemmelse med fremtidens krav og forventninger – forhåbentlig til glæde for vore medlemmer, vore yngre
medlemmers forældre og hele lokalsamfundet på Frederiksberg og dele af Storkøbenhavn.
Hermed afsluttede Niels-Chr. Holmstrøm bestyrelsens beretning.
Generalforsamlingen tog med akklamation beretningen til efterretning.
3. GODKENDELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB
Dirigenten gav ordet til Jim Bergholdt med henblik på en gennemgang af Årsrapport 2011.
Jim Bergholdt indledte med at nævne, at årsrapporten er opstillet jf. tidligere år, hvilket gør at en
direkte sammenligning er mulig. Nøgletallene i regnskabet blev herefter gennemgået, herunder en
gennemgang af resultatopgørelsen opdelt i de fire hovedområder:
De sportslige aktiviteter.
Driften af KB-hallen.
Driften af KB’s anlæg.
Finansielle poster.
Året 2011 udviser et positivt resultat på 435.151 kr., der bl.a. skyldtes forbedrede kontingentindtægter og som overføres til egenkapitalen. Herefter gennemgik Jim Bergholdt balancen.
Jim Bergholdt oplyste, at ikke alle forsikringsmæssige konsekvenser af branden i KB-Hallen er
kendt og medtaget i den fremlagte årsrapport. Konsekvenserne skønnes dog ikke at ville påvirke
økonomien i indeværende regnskabsår negativt.
Præsentationen gav ikke anledning til yderligere spørgsmål eller kommentarer fra salen og dermed
godkendte generalforsamlingen Årsrapport 2011.
Herefter orienterede Jim Bergholdt om kontingentsatserne som ser således ud, og henviste til ændring i kontingentregulativet for passive medlemmer i pkt. 4:
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Kontingentet opkræves med 50 % pr. 1. januar og pr. 1. juli og for passive opkræves det 1. gang
årligt pr. 1. januar.
Dirigenten meddelte, at det netop fremlagte var til information fra bestyrelsen og gik herefter over
til behandling af pkt.4.
Ad 4:
BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
Følgende forslag er indleveret af Alex Neergaard:
1. Øjeblikkeligt forbud mod fremover at installere central vand-blandet badeanlæg i KB (varm og
kold vand blandes til en fast vandtemperatur inden vandet når den badende).
2. Bestående central blandet badeanlæg ombygges så hurtigt som økonomien (højt prioriteret) tillader det - med kold/varm regulering ved hver bruser.
Baggrund for forslaget:
Der er indenfor ganske få år i DK forekommet 2 dødsfald og en invalidering (rullestol resten af livet) pga. disse anlæg, Problemet er, at disse anlæg befordrer den livsfarlige legionellabakterie det forekommer aldrig i andre typer badeanlæg, der er korrekt indstillet.
Alex Neergård var ikke til stede ved punktets introduktion og bestyrelsens besvarelse, hvilket medførte nogen usikkerhed.
Bestyrelsen besvarede gennem direktør Jørgen Holmen, at de fremsatte forslag ikke kunne imødekommes idet klubbens rådgivere havde fastslået, at vandet på anlægget ”fast cirkulerer” og at
vandet i varmtvandsbeholder - med fast interval 1 gang ugentligt – opvarmes til mere end 60 grader.
Nu var Alex Neergard kommet tilstede og introduktion til forslaget samt besvarelse gentog sig.
Forsamlingen tilsluttede sig bestyrelsens afvisning af forslaget.
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Ad 5: FORMAND OG NÆSTFORMAND.

Generalforsamlingen godkendte begge valg med applaus.
Ad 6: VALG AF AFDELINGSINDSTILLEDE BESTYRELSESMEDLEMMER.

Generalforsamlingen godkendte dette.
Ad 7: VALG AF REVISORER
På valg er

Medlemsrevisorer

Indstilling

X

Søren Clausen

Genvalg

X

Gert Petersen
Michael Rønne

Nyvalg
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På valg er

Eksterne revisorer

Indstilling

X

Revisionsfirmaet BDO

Genvalg

Generalforsamlingen godkendte dette

Ad 8: EVENTUELT
Dirigenten bad forsamlingen om spørgsmål og foreslog at samle dem i 2 til 3 spørgsmål inden besvarelse.
Under punktet fremførte:
Bjarne Nissen bemærkninger om:
1. Anlæggene og deres vedligeholdelsesstandard. Herunder om at styrke indsatsen ved at
ansætte en inspektør til hver af sportsgrenene.
2. Om bestyrelsen har overvejet at maksimere medlemstilgangen.
Lasse Herlevsen bemærkninger om:
3. Kritik af rengøring
4. Medlemsbladet og bemærkninger om kontor, der ikke har eksisteret i 2 år.
5. Parkeringssituationen og båse i Pile Allé
6. Besparelser og manglende vedligeholdelse i Pile Allé
7. Åbning af hjørnelokale mangelfuld.
Tom Christensen bemærkninger om:
8. Tom Christensen efterlyste bedre kommunikation
9. Efterlyste et detaljeret referat fra afdelingsmødet i tennisafdelingen
10. Klage over omklædningsrum knyttet til bane 1+2
11. Klagevejledning.
Formanden besvarede de rettede bemærkninger således:
1) Som redegjort for i beretningen vil der være konsekvenser af KB-Hallens brand og der er
fortiden ikke noget projekt der tilsiger ansættelses af yderligere ledelsespersonel. Hvad
rengøringsstandarden angår vil anlægsinspektøren følge dette nøje.
2) Formanden henviste til sine bemærkninger i beretningen og fastslog, at fodboldafdelingen
har et maksimum på 100 pr. årgang.
3) Formanden henviste til sit svar til Bjarne Nissen om rengøring
4) Ja, kommunikationen i medlemsblad og på hjemmeside ”halter”. Administrationen og redaktionen vil søge at forbedre situationen.
5) Formanden konkluderede som i beretningen, at parkeringsrestriktioner er kommet for at blive og at vi vil søge at udvide antallet af båse på Pile Allé anlægget ligesom vil vil se på
markeringen af båse.
6) Formanden henviste til sine bemærkninger i beretningen.
7) Der henvistes til administrationen
8) Formanden henviste til sine tidligere bemærkninger herom
9) Formanden havde ikke viden om detaljeringsgraden og henviste spørgsmålet til tennisafdelingens interne behandling.
10) Formanden gjorde opmærksom på at bane 1 og 2 ikke ville blive lavet om.
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Tom Christensen bemærkede, at han ikke havde spurgt om bane 1 og 2, men om omklædningsrum.
Formanden meddelte, at han i beretningen havde omtalt de tiltag, der var under overvejelse.
Jørgen Holmen supplerede med:
Åbning af hjørnelokalet på Pile Allé vil blive sikret.
Bemærkninger om anlægget vil blive behandlet i driftsorganisationen og når anlægsudvalget i løbet af april måned genoptager sit arbejde vil der blive ”sparret!” med dem.
Han lovede endvidere at overveje at introducere en ”klagevejledning”.
Overrækkelse af Ejnar Middelboes Brillantemblem:
Da dirigenten ikke havde yderligere til debatten gav han ordet til Ole Hummelshøj, der redegjorde
for principperne for uddeling af Einar Middelboe brillantemblem (der på tiden har følgende emblemindehavere: Gorm Jørgensen, Ole Hummelshøj og Ole Quist).
Ved Vera Johansens død er et emblem blevet ledigt og det er besluttet, at emblemet skal uddeles
til Niels-Chr. Holmstrøm for en stor indsats på alle områder. Gorm Jørgensen motiverede og dekorerede Niels-Chr. Holmstrøm med emblemet.
Forsamlingen applauderede og Niels-Chr. Holmstrøm takkede for den hæder der var blevet ham til
del og ikke mindst det faktum, at det nu var ham, der bar ”Veras Nål”.
Formanden takkede herefter dirigenten for dennes indsats.
Herefter blev generalforsamlingen afsluttet med at formanden udbragte og forsamlingen istemmede et 3-foldigt leve for den gamle klub.

For referatet:

Jørgen Holmen
direktør
(sign.)

Godkendt, den 4. april 2012:

Mads Gierding
dirigent
(sign.)
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