
	

23. juli 2017 
 

Referat fra Hørsholm Basketball Klubs ordinære Generalforsamling afholdt 
Mandag den 26. juni 2017, kl. 20.00 i klublokalet i Hørsholm Hallen 
 
Dagsorden var ifølge vedtægternes § 9:  
 

1. Valg af dirigent.  
Bestyrelsen	foreslog	Peter	Damm	det	blev	valgt	med	akklamation.	
Dirigenten	konstaterede	at	generalforsamlingen	var	lovlig	indkaldt	i	
henhold	til	vedtægternes	§9	og	dermed	beslutningsdygtig	

2. Aflæggelse af årsberetning.  
Klubbens	formand	Anders	Hageskov	aflagde	beretning	for	den	forløbne	
sæson	og	fremhævede	de	væsentligste	begivenheder	fra	en	
veloverstået	sæson.	En	skriftlig	version	vedlægges	som	bilag	og	bliver	
publiceret	på	klubbens	hjemmeside.	Generalforsamlingen	tog	
formandens	beretning	til	efterretning	
 
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
Kasseren	Lone	Arvedsen	fremlagde	regnskabet	der	udviser	et	lille	
underskud	på	3.569	kr.	og	redegjorde	samtidig	for	udfordringerne	i	
forbindelse	med	kontingent	opkrævning.	Klubbens	bestyrelse	vil	
arbejde	videre	med	sagen	og	i	højere	grad	forsøge	at	opnå	forståelse	
hos	medlemmerne	for	hvor	stort	et	arbejde	der	er	forbundet	med	
kontingent	opkrævningen	når	der	ikke	betales	til	tiden.	
Der	blev	spurgt	om	klubben	modtager	kommunalt	tilskud	fra	andre	
kommuner	end	Hørsholm	hvilket	ikke	er	tilfældet.	
Her efter blev Regnskabet godkendt med akklamation  
 
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen, 
a. Formand – Anders Hageskov (var ikke på valg)  
b. Kasserer – Lone Arvedsen var villig til genvalg og blev valgt med  
akklamation  
c. Sekretær – Jørgen Willum Travis (ikke på valg)  
d. Øvrige bestyrelsesmedlemmer (min 2 personer)  
Hans Lindemann – ikke på valg 
Tore Hageskov var villig til genvalg og blev valgt med akklamation 
Bestyrelsen foreslog valg af Martin Pedersen som bestyrelsesmedlem –  
Martin blev valgt med akklamation 
e. 1 suppleant - bestyrelsen mangler en suppleant og generalforsamlingen  
pålagde	bestyrelsen	at	arbejde	for	at	finde	en	kandidat	

5. Budget for HBBK, herunder aftale for det kommende år med 79ers, 
fremlægges  

Kasseren Lone Arvedsen fremlagde budgettet for den kommende sæson  
hvoraf det fremgår at klubben påregner at afholde 450 tkr til driften  
af vores ligahold. 

 
 
 



	

6. Valg af revisor.  
Bestyrelsen foreslog valg af Frantz Slisz fra Kallermann Revision A/S - 
statsautoriseret revisionsfirma. Frantz Slisz blev valgt med akklamation 
 
7. Fastsættelse af kontingent.  
Bestyrelsen fremsatte forslag til reviderede kontingent satser der indebærer 
kontingent forhøjelse i de yngste rækker. Bestyrelsen motiverede forslaget 
med at sikre, at der var en fornuftig progression i satserne samtidig med at 
kontingenterne skal være på niveau med sammenlignelige klubbers satser. 
   
Årgang Hold Kontingent 
   
2010/11 U6 Mix  500  
2009 U10  750  
2008 U10  1.400  
2007 U12  1.750  
2006 U12  1.750  
2005 U14  1.800  
2004 U14  1.800  
2003 U16  1.800  
2002 U16  1.800  
2001 U17  1.800  
2000 U19  1.800   
 
Forslaget blev vedtaget og vil blive offentliggjort på klubbens hjemmeside. 
 
8. Behandling af indkomne forslag.  
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen men 
på generalforsamlingen blev bestyrelsen/klubben opfordret til møde nye 
hold/medlemmer med en art ”startpakke”. Bestyrelsen vil arbejde videre 
med ideen. 

 
9. Eventuelt.  
Der blev spurgt om klubben overvejer at samarbejde med Børnebasket 
fonden og bestyrelsen kunne oplyse, at der er taget initiativ til at påbegynde 
et sådant. 
 
 

Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for 
afsluttet. 

	
 
Som referent:   Godkendt af 
 
     
_____________________   ____________________                                                 
Jørgen Willum   Peter Damm 
Sekretær     Dirigent 


