Referat af ekstra-ordinær RBBC generalforsamling d.27/10-2009 i RKI
Dagsorden
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Valg af dirigent
Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer
Fremlæggelse af budget for dette år, herunder fastsættelse af kontingent
Evt.

Ad 1. Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog advokat Gorm Beck(GB) og der var ingen modkandidater.
Dirigenten konstaterede at den ekstraordinære generalforsamling var indkaldt med lovlig varsel.

Ad.2 Fremlæggelse af resultat af forhandlinger med kreditorer
Formanden, Morten Hylleberg(MHy) fremlagde resultatet af forhandlingerne og kommenterede de
forskellige punkter.
Klubbens medlemmer kan rekvirere en kopi af Stand-still-aftalen hos referenten.
Spørgsmål fra de tilstedeværende:
Flemming(FLM): Hvor stort beløb udgør de poster der hver er under 15.000kr?
Best.: 75.000kr.
HD: Passer beløbet til MH? Det beløb der blev nævnt i Dagbladet var noget større?
Best. MH har måske glemt at der er noget det hedder skat.
FLM: Dvs. vi skylder også Told & skat?
Best. Ja, men dem har vi en aftale med.
Sarah(SH): Kommer vi på festvalen i 2010?
Best.: Ja, Vi arbejder på det og festivalen er positiv overfor at vi vender tilbage.
Henrik(HD): Kan vi få en tilsvarende bod?

Best.: Festivalen bestemmer suverænt hvor vi skal ligge og bodens størrelse.
Benny Hansen(BEH): Hvad så med Nordea efter de 2 år er gået:
Best.: Nordea giver ingen garantier. Deres forslag stiller også krav til os om en positiv udvikling i afviklingen
af gælden.
FLM: Hvordan ser budgettet ud for 2010
Best. Det vender vi tilbage til
HD: Tak til bestyrelsen for indsatsen med at lave en aftale. Ærgeligt at det ikke blev akkord aftalen hvor
gælden ville være væk efter 3 år.
Har alle kreditorer sagt ja?
GB: Næsten alle har givet mundtligt tilsagn(mangler 2) Mangler dog en del på skrift.
Mogens(MR): Det vil sige at kontingentet ikke skal bruges til afvikling af gæld:
Best: Nej
MR: Hvornår er vi gældfri?
Best.: Efter 6 år.
HD: Vi kan jo vælge at bruge mere end 50% af festival overskud på afvikling af gæld.
De forskellige udvalg skal budgettere mere skarpt og fremadrettet.
MR: Jeg mener at vi skal bruge flere penge på trænerne – De skal nurses.
FLM: Hvad har det gennemsnitlige overskud på festivalen været?
Best. 200.000kr.
HD: Jo vi skal bruge flere penge på trænerne, men vi skal være mere skarpe med budgettet for de
forskellige udvalg.
Lone(LBA): Uanset budget vil det påvirke afviklingen af gælden.
MHy: Vi skal arbejde meget mere fremadrettet.
Britt(BP): I ungdomudvalget har vi arbejdet med en nul-løsning da vi ikke har kendt klubbens økonomiske
fremtid.
Fremover vil vi gerne have et beløb af en vis størrelse stillet til rådighed.
BEH: De sidste par år har jo vist at det er meget usikkert om vi kan tjene penge på festivalen.
Best.: Derfor har vi budgetteret med et worst-case scenarie.

BEH: Hvorfor deltog vi så ikke i 2009?
Best.: I sidste øjeblik blev vi af en leverandør afkrævet en bank-garanti. Som situationen var, kunne vi ikke
nå at skaffe den. Desuden så publikums-antallet så skidt ud at festivalen frarådede os at deltage.
FLM: Har Nordea set budgettet?
Best.: Vi har forhandlet længe, specielt med Nordea. Løsningen fra Nordea er et ultimativt krav.
HD: Aftalen motiverer os til at få tjent nogle penge - også udover festivalen.
GB: Selv hvis aftalen går skidt – så har I haft 2 gode år med basket.
MR: Hvorfor har man ikke valgt en konkurs?
Best.: Det har slet ikke været på tale og vi har ikke undersøgt konsekvenserne.
BIF(BIF): Kan nye indtægter(ikke-festival) gå til klubben?
Best.: Ja
FLM: Hæfter klubbens medlemmer i tilfælde af konkurs?
Best. Nej
Ditte(DIT).: Gik pengene fra Nycomed arrangementet til afvikling af gæld?
Best.: Nej, det gik til dommerhonorar.
HED: Vi skal kaste os over nye aktiviteter der kan give os penge.
Kan vi få en bankgaranti til næste års festival?
Best.: Ja, Nordea vil gerne hjælpe os.
BEH: Pas på at det hele ikke går op i at tjene penge.
Hans(HH): Ja, det skal ikke være tordenskjold soldater. Der skal flere på banen.
MHy: Vi skal have gang i de små indtægter.
MR: Børnene skal også sættes i arbejde og lære at deltage i ansvaret for klubbens drift.
HED: Børnene laver meget i forvejen. Mange er træner og dommer eller deltager som officials ved andre
holds kampe.
BIF: Hvordan gik det med indsamlingen?
Best.: Nåede op på ca. 8000kr. som er blevet brugt til drift.
Anne(AS).: Kommunen har eftergivet håndboldklubben noget af deres gæld. Hvad med os?

Best.: Kommunen kan jo vælge ikke at inddrive deres tilgodehavende.
HED: Vi har før talt med kommunen, men har ikke mødt stor villighed til at hjælpe os.
GB: Vi har prøvet kommunen.
MHy: Det var i forbindelse med elite-pakken.
(Pause)

Fremlæggelse af budget for dette år, herunder fastsættelse af kontingent
Kim Tjerrild(KT) fremlagde budgettet for 2009 og de nye kontingent satser.
KT: Kontingentet skal dække sæsonen 2009-2010
HD: 1 rate i stedet for 2?
Best.: Ja
FLM: Er det kontingentet for 18 måneder?
Best.: Nej, af hensyn til klubbens likviditet her og nu, opkræves hele kontingentet for sæsonen 2009/2010 i
én rate - hvor vi tidligere har fordelt det over 2 (efterår og forår).
Jakobs mor(JM): Er rabatten væk?
Best.: Ja
LBA: Hvordan så med indtægter i 2010?
Best.: Det er indregnet.
HH: Jeg havde frygtet større stigninger.
Best.: De store udgifter falder før nytår.
HD: I princippet er det nådigt sluppet. Måske ikke retfærdigt at Senior 1. Hold skal betale mere end andre
seniorer, da de jo er i kraft af at de egentlige 1.hold ikke eksistere længere, er blevet 1. hold.
MH: Er det mere retfærdigt at andre skal betale mere?
LBA: Procentielt er det en større stigning for ungdomshold end for senior-hold.
MR: Hvad er aktivitetsniveauet?
Best.: Der er ikke plads til mere.
HD: Godt med Lund tilskud. Godt med tilskud til uddannelse.
BP: Hvad er dame 2? Er vi 1.hold eller U23?

DIT: Er der tur til Lund?
Best.: Ja det arbejder vi på.
BIF: Hvordan er der prioriteret med hensyn til trænere?
Best.: Der er afsat et lille beløb.
FLM: Hvordan løber budgettet?
Best.: Til 31/12
FLM: Det gør det svært at vurdere 2010
OW: Det er forkert at 1. Hold skal betale mere end andre seniorer.
Simon(SP): Det er et krav fra kommunen at budgettet skal følge kalenderåret.
HH: Hvorfor diskutere regnskabs år nu?
HD: Jeg fastholder at det er urimeligt at damerne skal betale mere end andre seniorer.
Anders(AM): Vil gerne bakke op om én kontingent sats for seniorer.
HH: Lad os kigge på satserne på den næste ordinære generalforsamling.
Best.: Vi vil gerne ændre forslaget for kontingentsatser, så alle seniorer betaler det samme. Vi vil desuden
gerne kigge på kontingent-sammensætningen til næste generalforsamling.
Afstemning om kontingentsatser:
19 for
1 hverken for eller imod
Ingen Imod
Forslaget er vedtaget

Ad.4. Eventuelt
Der arrangeres Lund-tur. Den bliver næsten 100% bruger-betalt. Prisen bliver 1200kr. pr. person.
Festival-forberedelserne er gået i gang. Et udvalg på 6 personer er begyndt de første forberedelser.
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