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Kære medlemmer i RBBC.
Vedlagt dette brev finder du en indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling .
Vi indkalder jer primært til denne ekstraordinære generalforsamling fordi klubbens
økonomi i år er meget presset. Årsagen til den stramme økonomi er et svigtende salg fra
vores bod på dette års meget regnfulde udgave af Roskilde Festivalen. Skæbnen med det
svigtende salg som følge af regnen deler vi i øvrigt med mange andre klubber og
foreninger.
Overskuddet på festivalen blev i år på 60.000 kr. Dette overskud ligger langt fra det
overskud vi hvert år i nu mange år har kunne indtjene på festivalen. Der er budgetteret med
et overskud på 320.000 kr. og det betyder altså, at der mangler 260.000 kr. i dette års
budget.
Bestyrelsen har siden vi blev bekendt med resultatet af festivalen arbejdet på at finde en
løsning på de økonomiske problemer. Vi har sammensat en buket af initiativer som skal
sikre, at RBBC kommer helskindet ud af denne økonomiske krise, og vi forhandler i
øjeblikket med vores bankforbindelse om lån og en afdragsordning.
På den ekstraordinære generalforsamling vil vi fremlægge de initiativer som vi allerede har
taget eller senere agter at søsætte for at forbedre klubbens økonomi. Vores fokus er på
indtægtssiden, da udgiftssidens største poster ikke lader sig reducerer uden at det vil betyde
en øjeblikkelig og markant nedgang i klubbens aktivitetsniveau og i øvrigt ikke hjælper
væsentligt på bundlinien for 2007.
Et af bestyrelsens initiativer går på, at der i 2007 opkræves 200 kr. i ekstraordinært
kontingent fra alle medlemmer. På den ekstraordinære generalforsamling håber vi på at få
medlemmernes opbakning til dette.
Vel mødt tirsdag den 27. november 2007!
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