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REFERAT 

Generalforsamling 2017 referat (1) 

  Generalforsamling 

Klubbens medlemmer indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling, som i 
år finder sted: Tirsdag den 23. maj 2017 Kl. 19:00 i klubbens lokaler 
 
Dagsorden ifølge klubbens love: 

1. Valg af dirigent og referent 

a. Jens Opstrup blev valgt som dirigent 

b. Michael Klausen blev valgt som referent. 

2. Formandens beretning 

a. Pia’s beretning vedlægges som bilag. 

b. Vibber modtog en erkendelighed for sit store arbejde med at ryde op 
efter sine klubkammerater og i det hele taget skabe gode rammer i 
klublokalerne.  

c. Året ungdomstalent blev Johan Grønhøj. En dygtig spiller og en rigtig 
god klubkammerat. Især indstillingen til bordtennis har været flot –
+300 point på ratinglisten 19 ud af 26 kampe. 

d. Årets spiller er ”født gul, men farvet blå”, nemlig Casper Staal. 
Topscorer i 3. div for Sisu med 22 sejre. Knap 100 ratingpoint frem i 
løbet af sæsonen og Klubmester 2016. 

e. Kammeratskabspokalen går i år til Sven Erik Schröder. Han har ikke 
været i klubben i mange år, men har hurtig gjort sig bemærket som en 
rigtig god klubkammerat. Derudover er han både klubbens gartner og 
klubbens ældste licensspiller.  

f. Klubbens fineste pokal går til Kasper Friis (Årets Sisu/MBK leder). Der 
blev lagt vægt på at Kasper har ydet et kæmpe stort arbejde for 
klubben igennem mange år.  

g. Der blev uddelt erindringsgaver til sidste års modtager af priserne. 

h. Gudrun fik en flaske vin for sit store arbejde i klubben som klubbens 
ældste medlem. 

i. Ida har valgt at forlade bestyrelsen. Stort tak for arbejdet i løbet af 
sæsonen. Bestyrelsen havde fundet en lille erkendelighed til Ida 

j. Pia har også valgt at takke af i bestyrelsen. Pia har haft en stor rolle i 
bestyrelsesarbejdet i ca. 20 år, heraf de sidste 8 år som formand for 
Sisu/MBK. Stor tak til alle medlemmerne for at gøre klubben til 
danmarks bedte bordtennisklub. 

k. Årets fighter går i år til Pia Leth for sin kæmpe fight tilbage fra sit 
sygdomsforløb. 
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l. Jens Vestergaard takkede Pia for sit kæmpe store arbejde for 
Sisu/MBK og overrakte en erkendelighed. Pia har desuden fået tildelt 
DBTU’s sølvnål for mange års tro tjeneste som bordtennisleder. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse og budget for næste 
sæson 

a. Jens Vestergaard gennemgik regnskabet.  

b. Samlede udgifter blev 512.200 (Budget på 437.800)  

c. Vi har en stor post på 132.000 på materialer og anskaffelser. Særligt 
ventilationsanlægget har været en tung post. 

d. Øl og vand salget gav et flot overskud på godt 42.000 kr. hvilket 
formentlig er det største npgensinde. 

e. Lokaleleje er den anden store fællesudgift. I alt 73.000 kroner til den 
post 

f. Udgifter til seniorudvalget er steget lidt til 53.000. Dette som følge af 
større aktivitet, så det er jo positivt. 

g. UU 80.000  

h. Eliteudvalget har haft pænt med udgifter i år – særligt grundet ekstra 
trænere og omkostninger til divisionshold. 94.000 blev omkostningen.  

i. Ikke sportsaktiviteter gav 35.000 kroner – især DHL og Aarhus City 
halvmarathon gav godt i kassen. 

j. Aktivitetsstøtte på 75.000 kroner (30.000 budgetteret). Særlig post idet 
kommunen ekstraordinært har uddelt ekstra støtte i år. 

k. Medlemskontingent gav 200.000 som svarer nogenlunde til budgettet. 
Sisu/MBK har 240 medlemmer. Især veteranafdelingen er vokset i 
klubben. 

l. Sponsorater gav samlet 42.000.  

m. Sportsarrangementer gav 59.000 – Især Sisu Open og AAVO gav 
rigtig godt. 

n. Alt i alt 422.000 i indtægter. 

o. Altså samlet set et underskud for året på ca. 48.000  

p. Egenkapitalen er på 243.000 efter der er justeret for årets resultat. 

q. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

r. Herefter blev budgettet for den kommende sæson præsenteret. 
Hovedpunkterne er som følger: 

s. Budgettet for de samlede udgifter falder til 407.000 idet der ikke skal 
laves store poster på anskaffelser som i det forgangne regnskabsår. 
Altså er det fællesudgifterne der sættes lavere (til 170.000). 

t. Eliteudvalget bliver budgetteret lidt laveret idet der ikke er noget dame 
Elitedivisionshold. De får 70.000 

u. Seniorudvalget er vokset lidt i medlemmer og får tildelt 55.000 

v. Ungdomsudvalget får ligeledes en ekstra kapitalindsprøjtning med 
112.000 kroner. 

w. På indtægtssiden ligger det samlede budget på basisindtægter på 
281.000 – heraf 205.000 som medlemskontingent, 40.000 i kantinedrift 
og 30.000 i aktivitetsstøtte. 
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x. Af ekstraordinære indtægter ligger et samlet budget på 116.000, heraf 
71.000 i sportsarrangementer, 30.000 i sponsorater og 15.000 i ”ikke-
sport” aktiviteter. 

y. Samlet underskud på 10.000 er altså budgetteret. 

z. Budgettet blev taget til efterretning. 

 

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent 

a. 1. Forslag kommer fra Rene Tellisen. Rene foreslår, at sætte en 
grænse for hvor mange genstande der må indtages i klubben. Rene 
foreslår at der maksimalt må indtages 2 genstande per dag. 
Bestyrelsen anbefalede ikke at vedtage forslaget, da reglen i praksis 
vil være svær at håndhæve. Herudover er det kun ganske få 
medlemmer der ikke kan styre deres alkoholindtagelse i klubben. Ved 
afstemning blev forslaget enstemmigt forkastet. 

b. 2. Forslag kommer også fra Rene Tellisen. Rene foreslår, at 
bestyrelsen tager referater af alle bestyrelsesmøder og offentliggør 
disse referater efterfølgende, så klubmedlemmerne kan følge med i 
hvordan det går med klubben. Bestyrelsen svarede at de synes det var 
en udmærket ide at dele referater (evt. beslutningsreferater) af de 
”ikke-konfidentielle” punkter fra bestyrelsesmøderne. Forslaget fra 
Rene blev af generalforsamlingen ikke fortolket således, at et 
beslutningsreferat er nok til at opfylde kravet eller at et referat hvor 
fortrolige oplysninger er fjernet. Forslagsstilleren var ikke tilstede til at 
uddybe. Ved afstemning blev forlaget forkastet. 1 stemte for, 2 
stemmer hverken for eller imod og 33 stemte imod.  

c. 3. Forslag kommer også fra Rene Tellisen. Han foreslår at bestyrelsen 
laver et organisationsdiagram over klubbens udvalg. 24 Stemte for, 2 
stemte imod, 10 stemte hverken for eller imod. Forslaget blev derfor 
vedtaget. 

d. 4. Forslag kommer fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår, at 
formiddagsveteraner og fredagsveteraner fremover skal betale 385 -> 
500kr per år. Jens Erik Linde kunne berette, at veteranerne 
umiddelbart var positivt stemt. 2 stemte hverken for eller imod. 34 
stemte for. Forslaget blev dermed vedtaget. 

e. 5. Forslag kommer også fra bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår at 
Sisu/MBK opretter et ”sommermedlemsskab” til 350 kroner som 
gælder fra 1. maj til 31. august. Dermed kan spillere fra andre klubber 
komme og træne i Sisu/MBK om sommeren. Selvom det ikke fremgår 
af forslaget fortolkes sommermedlemsskabet af generalforsamlingen 
som et udvidet gæstekort. Sommermedlemmer er således ikke 
stemmeberettiget til generalforsamlingen. 1 stemte imod, 1 stemte 
hverken for eller imod. 34 stemte for. Forslaget er derfor vedtaget. 

5. Valg af: 

a. Formand 
Pia Leth        På valg i 2017 (Modtager ikke genvalg) 

i. Desværre var det ikke på forhånd lykkedes for bestyrelsen eller 
medlemmerne at finde en kandidat til formandsposten. Ved 
generalforsamlingen lykkedes det heller ikke at finde en formandskandidat til 
klubben. Således skal der jvnf. Klubbens love indkaldes til ekstraordinær 
generalforsamling, hvor en løsning skal findes på formandskabet.. Idet der 
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ikke kunne findes en formand udskydes valget af de øvrige poster til den 
ekstraordinære generalforsamling, der afholdes tirsdag d. 20. Juni 2017.  

b. Kasserer 

Jens Vestergaard Jacobsen  På valg i 2018  

c. Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer 
Kresten R. Johansen (Ungdom) På valg i 2017 (Modtager genvalg) 

Mathias Heidmann (Senior)  På valg i 2017 (Modtager genvalg) 

Casper Staal       På valg i 2017  
Ida G. Nielsen      På valg i 2017 (Modtager ikke genvalg) 

d. 1 Bestyrelsessuppleant 
Anders Iversen      På valg i 2017 (Modtager genvalg) 

e. 2 Revisorer 
Thomas Windtberg      På valg i 2017 (Modtager genvalg) 

Finn Jensen       På valg i 2017 (Modtager genvalg) 

f. 1 Revisorsuppleant 
Peter Rusbjerg      På valg i 2017 (Modtager genvalg) 

6. Evt. 

a. Kasper Friis bad om feedback ifht. om han og Peter Schlanbusch 
skulle arbejde videre med et ”frivillighedsregnskab” ala hvad der er set 
i diverse sportsforeninger i Danmark, hvor medlemmerne optjener 
”point” ved at yde frivilligt arbejde. Alternativet til at optjene point er at 
betale mere i kontingent. Der blev generelt givet positivt feedback 
omkring forslaget om end systemet skal tænkes igennem således at 
det er til at ”drifte” i praksis. Kasper Friis arbejder videre med ideen. 

b. Jens Opstrup fik en erkendelighed for at være dirigent til 
generalforsamlingen.  

Ifølge lovene skal forslag være formanden i hænde senest 7 dage før 
generalforsamlingen, for at de kan behandles. Forslag sendes til: Pia Leth, 
Høskovvej 22A, 8260 Viby J – eller på mail: pialeth@stofanet.dk 

Traditionen tro er klubben vært ved en forfriskning i løbet af Generalforsamlingen.  

Hvis DU vil have indflydelse på DIN klubs fremtid, så mød op og gør din indflydelse 
gældende. Der gøres opmærksom på, at kun medlemmer over 14 år, samt 
medlemmer, som ikke er i restance, har stemmeret. Alle har taleret – også 
ungdomsmedlemmers forældre, som er hjertligt velkomne. 

Vel mødt 

Bestyrelsen 

Danmarks Familiesport Nr. 1   


