Referat at Generalforsamling i Roskilde Basket Ball Club
Tirsdag d. 25. marts 2008 kl. 19.30
Roskilde-Hallerne
Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4) Fremlæggelse af budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingent
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand
7) Valg af næstformand
8) Valg af kasserer
9) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af bestyrelsessuppleant
11) Valg af deltagere (2) til DBBFs basketrigsdag.
12) Eventuelt
Ad 1) Lars Lysdal Jensen (LLJ) blev valgt som dirigent.
Han konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med det lovlige varsel (4 uger) ihht. vedtægterne.
Forsamlingen godkendte generalforsamlingen som lovlig.
Der var 24 stemmeberettigede incl bestyrelsens 5 medlemmer og suppleanten tilstede, samt 3 forældre
uden stemmeret.
Ad 2) Morten Hylleberg (MH), formand, udleverede og gennemgik bestyrelsens beretning.
Flg. kommentarer skal her refereres fra den efterfølgende diskussion:
- Svend Erik Jensen (SEJ): Sidste år et problem at ikke alle hold opfører sig pænt. Det problem er løst,
da der ikke er mange seniormedlemmer tilbage. derfor også svært at finde frivillige. Opfordrer Herre 1
til både at være mere aktive og synlige i klubben.
- Henrik Døcker (HD): Enig i problemstillingen – men ikke i at det specielt handler om H1. Øvrige
seniormedlemmer er generelt ligeså fraværende. H1 har kontrakter hvor kravet om arbejde i klubben
er skrevet ind.
- Anne Sofie Henningsen (ASH): H1-kontrakter skal så opfyldes. En af vores lønnede opfylder ikke sine
forpligtelser.
- MH: Enig, det vil blive evalueret med den enkelte, der er på lønnet kontrakt.
- Henrik Andersen (HA): Støtter SEJ – en episode hvor H1 droppede deres dommerbord til en Drengekamp umiddelbart efter en H1-kamp.
- Anne Saxild (AS): Hvorfor mener H1 at de ikke behøver yde ?
- HD: Gentog at H1 er forpligtede – modsat alle andre medlemmer. Opsummerer at de både er pligtige
til deltagelse i arbejdsopgaver for at tjene penge, samt hjælp til ungdomstrænere. Men verden har også
flyttet sig. Der stilles store sportslige krav til elitespillere, der derfor også stiller krav til den klub de
spiller for. Ellers vælger de en anden..
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Bodil Theilade (BT): Verden har også flyttet sig for øvrige træner. Herudover må H1 godt være
rollemodeller, det kræver blot en attitudeændring – ikke det store.
AS: Der er kun amatører i denne klub – så må man deltage i arbejdet.
Djala Zaferan (DZ): Ridsede rammerne op, hvad det er H1 skal nå. Ked af at det opleves som de ikke
engagerer sig.
MH: Jo flere sæsoner, jo mere bliver H1-spillerne også Roskilde-spillere. Ser frem til næste sæson,
hvor eliteudvalg står for planlægningen.
BT: Hvis ikke brug af H1-spillere som støtte til U-trænere kan realiseres, så skal man ikke indarbejde
det i kontrakter.
Hans Holmegaard (HH): Beretningen omtaler ikke at der er mistet en række seniorspillere. Opfordrede
i øvrigt forsamlingen til ikke kun at diskutere H1, men også alt det andet – også meget positive – der er
sket i klubben i 2007.
HA: MYD – træningerne har siden nytår ofte været aflyst, derfor holder spillere op.
Maria Nielsen (MN). Et problem, at erstatningstid tilbydes i haller uden minikurve.
Jens (far til Jeppe): Min søn er startet i år, gode trænere, fine rammer, gode dommere, stor
forældreopbakning. I det hele taget en stor positiv oplevelse at komme til klubben.
SEJ: Tror tingene kan forandres. Ellers sad han her ikke i dag.
LLJ: Opfordrer bestyrelsen til at gå lidt bagom det der siges – virker som om der er nogle personer,
der er lidt slidt – mere end det kun handler om at H1 ”ikke leverer”.
ASH: Fornøjelse altid at have kvalificerede dommere på hjemmebane. Vigtigt at holde fast i HY
spillere, når de bliver seniores.
Martin Hermansen (MAH): H1 vil gerne være med på fx camps mhp. medlemshvervning.
BT: Vigtigt at få seniorafdelingen op at stå – et problem er at vi ikke er gode nok til at sætte trænere på
til seniorholdene.
HA: Igen med ref. til MDY - problem hvis en årgang stopper, fordi deres træning forsvinder.
Henrik Bjørn (HB).: Svært grundet erstatningstiderne. Foreslår i øvrigt en planlægning af H1-spilleres
bidrag til andre ungdomshold håndteres centralt og for fx ½ sæson ad gangen.
Niki Ottesen (NO): U20 træner m. H2 – svært med en fast træner, når spilleres ønsker er meget
forskellige. I øvrigt er det ikke alle H1-spillere, der kommer fra København – der må også gerne
trækkes på H1-spillerne fra Roskilde (Niki, Jonas, Joakim, Jacob).
MAH: Med forventet øget træningsmængde skal man tænke godt over planlægningen af ekstra indsats.
Undersøg hvad andre eliteklubber gør.
Morten Serup (MS): Vanskeligt at se, hvordan spillere der kommer langvejs fra skal committe sig til
mere – man er lang tid nok hjemmefra, også som træner der kommer fra Roskilde. Et sted det måske
var let, var H1 som dommere. Og så ville man også blive kendt af spillerne.
LLJ: Gentog tidligere bemærkning. Lyt til dem, der sidder her, de leverer. Og så handler det om at
finde flere hænder, jf. formandens beretning.
MH: Glæder sig til eliteudvalget kommer i gang – det er netop rammerne omkring H1 og D1, de skal
fastlægge.
Henrik Ottesen (HO): Det er jo rigtigt, at vi ofte glemmer at tænke på ”Roskilde-folket” som 1. holds
spillere. Berettiget med kritik, men når ordene er sagt, må man også gerne fokusere på det positive,
hvis vi skal videre. Har udarbejdet arbejdsgrundlag, som kan fremlægges.
LLJ: Fremlæggelse af arbejdsgrundlaget, både det hidtidige og det fremadrettede, må vente til
eventuelt.
SEJ: Gentog sig selv – klubben knækker, hvis vi ikke får flere i arbejde. Eliteprojektet kan blive en dyr
affære.
MN.: Kan godt forstå at D1 (fra Holbæk) ikke er her. Hvad har klubben tilbudt dem ?

-

HH: Overrasket over mange ”sortseere” – for 4 år siden var der da rigtig krise. Der er siden taget flere
store skridt fremad. Der mangler måske anerkendelse rundt omkring.
BT: Vi må ikke tage de nuværende aktive (dommere m.m.) for at få elitekampene til at køre.
MS: Oplever at der ikke kan trækkes mere arbejde ud af de i forvejen hårdt belastede.
DZ: Forhåbentlig vil den øgede fokus på kampene sætte en god spiral i gang. Evt. også forpligtelser i
andre grupper.
Jens: Debatten bliver snart til gentagelser.
MH: Vil gerne kvittere for puljen af indlæg – spørgsmål, bekymringer og overvejelser, som også
bestyrelsen gør sig.
MAH: Der kan evt. rekrutteres arbejdeskraft udefra fra andre foreninger.
HD: Til Bodil: Vi affolker ikke roller omkring ungdomskampe for at drive elitekamp. Til Martin: Vi vil
ikke kun overleve på at rekruttere arbejdskraft i andre klubber.
Lars Henningesen (LH): Kan man lære af Holbæk ?
Flere: Vi ved godt hvad der gik galt – de var til sidst kun 4 til at drive ”hele butikken”.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.
Både den skriftlige beretning og opfølgning på arbejdsgrundlag – hidtil og fremadrettet - gøres tilgængelige
på hjemmesiden.
Ad 3) Ole Westergaard (OW), kasserer, fremlagde det reviderede regnskab (2007), som blev omdelt
Både Økonomisk årsberetning og resultatopgørelse blev gennemgået.
Regnskabet udviser et underskud på kr. 193.958 kr. Egenkapitalen er pr. 31/12-2007 et minus på
kr. 314.338.
BT: Spurgte til ungdomsudvalgsposten, der synes stor.
OW: Det dækker delvis lønninger, visse skattefri godtgørelser (transport bl.a.) og trænerkompensation.
LLJ: Hvor kan man se genopretningsplanen ?
HD: Vi har lavet aftaler med banken om langsom afvikling af gæld, neddroslede festivalforventninger, men
også et ønske om fastholdelse af aktivitetsniveau. Men vi ved godt at vi har en stor afhængighed af
Roskilde Festival.
MS: Springer i øjnene, at vi ligger langt under budgettet sponsormæssigt. Alligevel tror vi igen på sagen ?
HD: Det er realistisk. Der er aktuelt flere kontakter i gang. Men det er også sikkert, at lykkes det ikke, så
er vi ikke dygtige nok til at skabe grundlag for deltagelse i ligaen.
AS: Har vi ansøgt Roskilde Kommune om sponsorat, vi er på højere eliteniveau end de klubber, der har
fået aftaler igennem for millioner.
HD: Ja, dialog i gang og møde aftalt med Evan Lynnerup, formand for Kulturudvalget.
Kweku Sarquah (KS): Der bør stadig satser på de alternative indtægter. Har vi budgetteret for pessimistisk
?
LLJ: Problematisk at disse også kræver flere hænder.
Jens: Hvilken km- takst ? Foreslår lavere end statens.
OW: Det er det også i dag..
Anders Mortensen (AM): Hvem er konkret kontakt i relation til sponsorer ? Det er vigtigt at der sker
noget, når kontakten er skabt.
DZ: Find en professionel sælger på provisionsbasis.
Herefter blev regnskabet godkendt.

Ad 4) OW fremlagde bestyrelsens budget for år 2008. Budgettet afspejler at man fortsat forfølger sine
visioner og planer for både elite- og bredde. Det afspejler basketliga deltagelse for Herre 1 samt afdrag på
det lån der blev optaget for at sikre likviditet ovenpå festivalens katastroferesultat.
Vi har udskilt budget for deltagelse i Canal Digital Ligaen.
Budgettet udviser- incl indtægter for Roskilde Festival (260.000 kr.) – et overskud på ca. 2.500 kr.
Spørgsmål til entré-indtægter på 40.000 kr. Flere ytrede tvivl om medlemmer er villig til at betale.
OW: Vi er tvunget til at tage entré.
SEJ: Skabes der events omkring kampene, så er der nok også en villighed til at betale entré.
HD: Hvordan kan medlemmer forvente, at sponsorer vil betale for eksponering på en ”vare”, som
medlemmerne ikke er villige til at betale for at se ?
Jens: Hvor meget er sikret ? Og hvad sker hvis sponsorresultatet ikke nås ?
OW: De 80.000 kr. vurderes hjemme, men som nævnt mange positive kontakter igang.
LLJ: Hvornår er man forpligtet på udgiftssiden ?
MH/HD: Vi committer os snart – og ja, vi løber en økonomisk risiko.
BT: Vigtigt at vi også plejer vores trænere. De skal tilbydes mere, hvis vi skal kunne fastholde dem.
MH :Bestyrelsen er enig i et der skal arbejdes på en honorering, mod en forpligtelse til fx videreuddannelse
som træner. Honorering bliver dog ikke den kommende sæson.
MAH: Udviklingen i dansk basket er positiv. Tidspunktet for debut i ligaen er det rette. Vi får næppe bedre
muligheder end netop nu, hvis vi er i stand til at strukturere sponsorarbejdet rigtigt.
SEJ: Håber da at vi deltager, og at et kommende møde med liganævnet ikke er for at tage stilling til
deltagelse.
LH: Bekymret, mener ikke at budgettet er gennemarbejdet nok, og vi skal være mere skarp på hvad vi rent
faktisk committer os til, ikke kun på Canal Digital Ligaen.
Helle (mor til ? ): De 200.000 er det regnet baglæns, eller er det fordi vi tror på det ?
MH: Vi kan i de nuværende sponsorkontakter mærke at produktet rent faktisk er bedre.
HH: Måske er de 200.000 kr. optimistisk – men også opportunistisk, da mulighederne er gode.
DZ: Andre klubber har kunnet vende udviklingen – Skovbakken har for en del år tilbage ligget med stort
underskud og er i dag en blomstrende forretning.
Jens: Har man kontaktet andre klubber for at høre om successerne og hvordan de griber sponsorarbejdet
an ?
HH: Vi bør lade os inspirere af klubber, der involverer erhvervsfolk i det at drive elitesport.
AS: Vi har haft diskussionen før – Premier Is ligaen – der gik det ikke godt.
SEJ: Hvorfor er dommerhonoraret i bedste fald det samme ?
BT: Ungdomssiden – hvorfor er stævner sat ned ? Er trænerudgift steget ?
OW: Vi regner med deltagelse i de samme stævner. Cheftræner er nyt – derfor højere trænerudgift.
MAH: Budgettet til Canal Digital Ligaen forekommer realistisk, men savner lidt til sæsonforberedelse og
fysioterapeut.
BT: Vi har snakket om at U-spillere på udvalgt hold skal have kompensation. Man kunne have en politik.
OW: Vi dækker 50 % af udgifterne til landsholdstræning. Beklager hvis det ikke er kendt.
DZ: Ingen – hverken elitespillere eller ungdomsspillere – har optimale vilkår i Roskilde ift. flere andre
klubber.
ASH: Vigtigt at vi gør noget for at holde på U-landsholdsspillere.
Jens: Positivt at vi samtidig afdrager 80.000 af gælden. Så selv et mindre driftunderskud vil være til at
bære, når gælden reduceres.
HO: Åbent spørgsmål til forsamlingen ? Vi kender mulighederne, vi kender risikoen. Men har vi
forsamlingens opbakning ?

BT: Det havde hjulpet at møde op med de 10 der skal bemande dommerbordet i elitekampe.
HD: Bad forsamlingen om at tilkendegive opbakning – det kan ikke være rigtigt at det havde givet større
opbakning, hvis vi i dag havde oplyst 10 navne på officials. Det tyder på mistillid.
LLJ: Man burde have brugt formandens beretning og samtidig fremlagt visionerne, og derigennem sikret
forsamlingens opbakning. Bekymringerne er berettigede og meget handler om kommunikation.
SEJ: Har tidligere ofte været skeptisk ift. et elitemål. Er stadig bekymret, men bakker nu op om at
muligheden skal forfølges. Rent morals ville det være katastrofalt for hele basket-Danmark, hvis Roskilde
nu trak sig.
HH: Ros til dirigenten for at holde sammen på debatten.
Jens: Spiller H1 – hvorfor forhøjelse m. 50.000 kr. Her kunne spares.
HD: Holdet er nødt til at forstærke sig.
DZ: En forstærkning vil også forstærke trænersiden generelt og komme bredt til gavn.
Jens: Det handler mest om ikke at disponere, før indtægterne er sikret.
MAH: Det kræver tid at sikre de nødvendige indtægter. Tvivler på de er sikret, inden kontrakter skal
indgås.
OW gennemgik kontingentforslaget. Bestyrelsen foreslår – efter mange års uændret kontingent – en generel
forhøjelse på 15 %. Vil også give 10 % rabat, hvis der betales et helt år på én gang.
HH: Har argumenteret for at produktet er så godt at en forhøjelse er på sin plads.
AM: Nogle hold står uden trænere, alle skal have tilbud om træner, når kontingentet generelt hæves.
Forslaget til kontingenter blev herefter godkendt.
Ad 5) Indkomne forslag.
Ét forsalg fra SEJ:
§8, stk. 5: Tilføjes, at ungdomsmedlemmer kan repræsenteres ved forældre med stemmeret.
SEJ: Udvider foreningsdemokrati.
HH: Imod – men forstår hensigten. Vi er ikke en daginstitution, men en forening.
HA/AS (Forældre – og passive medlemmer): For aht. indflydelse på en stor medlemsskares vegne.
HD og MH: Fordelen at forældreindflydelse sker gennem egentlig repræsentation i bestyrelsen, som er den
vej bestyrelsen gerne vil gå. Et foreningsdemokrati kan ikke leve med, at der fx dukkede st stort antal ikkemedlemmer (forældre) op og besluttede at klubben skulle gå helt andre veje.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal.
24 stemmeberettigede – 2/3 kræver 16 stemmer for.
12 stemte for. Forslaget faldt.
Ad 6) Valg af formand: Morten Hyllegaard ikke på valg.
Ad 7) Valg af næstformand: Henrik Ottesen – genvalgt.
Ad 8) Valg af kasserer: Ole Westergaard – genvalgt.
Ad 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 vælges i ulige år – 2 vælges i lige år.
Henrik Døcker og Mette Nielsen ikke på valg.
Peder Haahr Larsen på valg – ikke villig til genvalg (flytter til Aalborg). Ny kandidat: Ingen. Bestyrelsen
pålægges at finde ét nyt medlem..

Morten Serup er udtrådt i årets løb – bestyrelsen ønsker nyvalg til posten frem for at indsætte suppleanten.
Ingen kandidater, så bestyrelsen pålægges at finde ét nyt medlem.
Ad 10) Valg af suppleant: Hans Holmegaard - genvalgt.
Ad 11) Valg af repræsentanter til DBBFs Basketrigsdag, lørdag d. 7. juni. RBBC har 2 stemmer.
Martin Hermansen + Morten Hylleberg (+ evt. sportschefen).
Ad. 12)
DZ opfordrede forældre til at gå ind i et breddeudvalg (hvis vi sådan et).
SEJ: Hold fremover generalforsamlinger en weekenddag.
Opfordrer også til medlemsmøder, så man kan komme af med synspunkter i det daglige.
HH: Enig i behovet for dialogen og forslaget om medlemsmøder.
NO: Godt initiativ med klubbeklædning.
SEJ: Dommerne skal beklædes m. en klubdommertrøje.
OW: Det er besluttet – fra den kommende sæson.
OW reklamerede for:
- Jubilæumsreception d. 8. april
- Jubilæumsfest d. 12. april.. Pris 125 kr.
- Løbende arbejdsopgaver for Roskilde-Hallerne, hvor vi konstant skal bruge arbejdskraft.
- Festival i juli – vi skal bruge 200 mand.
- Ledreborg Slotskoncerter i august.
Kommentarer til udvalgsstrukturen. Det der ligger fast publiceres på hjemmesiden.
HO: ærgrer sig over at vi ikke nåede dialog om bestyrelsens arbejdsgrundlag.
Dirigenten takkede forsamlingen for en god og meget engageret debat.
Formanden takkede de fremmødte for god ro og orden, en livlig og saglig debat, og dirigenten for god
ledelsen af generalforsamlingen.
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