Referat at Generalforsamling i Roskilde BasketBall Club
Tirsdag d. 31. marts 2008 kl. 19.30
Hedegårdenes Skole
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) Gorm Beck (GB, advokatfirmaet Tommy V. Christiansen) 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 30 stemmeberettigede incl bestyrelsens 6 medlemmer tilstede, og via stort fremmøde af forældre
(de fleste uden stemmeret) i alt ca. 50 deltagere. Svend Erik Jensen (SEJ) og Lotte Schiffer (LS) valgt som
stemmetællere.
Ad 2) Morten Hylleberg (MH), formand, gennemgik bestyrelsens beretning (som forinden var gjort
tilgængelig på RBBCs hjemmeside). Beretningen bestod af 2 dele – tilbageblik (beretning) og kig fremad
(nye målsætninger), alt udtrykt i headlines.
Flg. kommentarer skal her refereres fra den efterfølgende diskussion:
- Lars Lysdal Jensen (LLJ): Lad os se fremad. Bestyrelsen skal passe på ikke at ville for meget, og bør
fokusere på det der er kernen. Der er iblandt medlemmer og trænere i år af og til fornemmet en lidt sur
stemning, fordi man er meget overladt til sig selv.
- Anne Saxild (AS): Man må nok acceptere, at der er for få hænder ift. hvad man gerne vil. Har svært
ved at se, hvor der skaffes flere. Også elitespillere skal bidrage.
- Mogens R. (MR – forældre): Mange forældre vil gerne hjælpe. MR meldte sig selv til et job via
hjemmesiden, men hørte aldrig mere. Vigtigt at splitte opgaverne på mange personer.
- Henrik Døcker (HD): Beklagede at bestyrelsen ikke fik fulgt op på MRs tilbud. Enig i at der nu skal
ses fremad, og opfordrer alle tilstedeværende i aften til at tilkendegive vilje til at hjælpe.
- MH: Beretningens målsætninger er ikke en masse nye initiativer, men signallerer forankring. Det er også
en udfordring at fastholde mange nuværende aktiviteter.
- Henrik Andersen (HA): Forventer større engagement og mere arbejde af de ansatte amerikanere.
- AS: Sætter man tæring efter næring (se målsætningen) er der ikke råd til lønnede spillere.
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SEJ: Drop debatten om at specielt 1.holdsspillere ikke leverer. Der er også mange andre seniores, der
ikke gør det, men hvilket tilbud har de i klubben? Og hvor er fx Dame 1 (de udefra kommende) spillere
i dag?
Lisbeth Lysdal Jensen (LJ): Også vedligeholdelse af nuværende aktiviteter kræver indsats, så det er
vigtigt at bestyrelsen prioriterer.
LLJ: Der er mange forhold, der ikke virker godt nok i dag, så der skal vælges – synes der skal vælges
at satse på ungdomssiden nu. Så er fundamentet til elitearbejde på seniorsiden måske på plads om
nogle år.
MH: Målsætningen om de dygtige trænere gælder også trænere på ungdomshold, ikke kun elite og
talent. Vi bør ikke skære yderligere på 1. hold, end det der lægges op til (Herre 1 i 2. div. og Dame 1 i
1.div.). Der skal være noget at se op og frem til for ungdommen.
HA: Kommenterede at træningsudvalget efter en god start gik helt i stå, og at der har været flere
situationer med problemer, dette udvalg burde have håndteret.
HD: Som medlem af trænerudvalget, kunne HD desværre kun give HA ret. Forventer et klart mere
aktivt udvalg i den kommende sæson, hvor man forhåbentlig suppleres med cheftræneren.
Flemming Schiffer (FS): Kan man godkende beretningen, der også siger noget om fremtiden, uden at
kende økonomien?
GB: Ja, man kan godt godkende beretningen. Fremtiden hænger mere sammen med budgettet.
SEJ: Har bestyrelsen fortsat ambitioner om at sætte RBBC på basketlandkortet?
HD: Ja, men det er bestyrelsens klare hensigt, at vi først skaber det nødvendige økonomiske og
organisatoriske fundament, inden der igen fx satses på oprykning og eliteresultater.

Beretningen blev herefter godkendt.
Ad 3) Ole Westergaard (OW), kasserer, fremlagde det reviderede regnskab (2008), som blev omdelt
Både Økonomisk årsberetning og resultatopgørelse blev gennemgået.
Regnskabet udviser et underskud på kr. 385.486 kr. Egenkapitalen er pr. 31/12-2008 et minus på
kr. 699.824. Det er især indtægtssiden der har svigtet (ca. 520.000 kr. under budget), udgiftssiden er dog
også lavere end budgettet (ca. 75.000 kr.).
LLJ: Det er nærmest katastrofalt. Er der sket yderligere siden årsskiftet ?
Kim Tjerrild (KT): Ja, der er skyldige lønninger o.a. for yderligere ca. 130.000 kr.
AS: Hvorfor er gaver v. 40 års jubilæum i april kun er opført m. 14.200 kr.. Var der ikke en enkelt stor
gave på 20.000 kr. ? Dette blev afkræftet af OW.
FS: Udgifter til 1. hold er 440.000 kr. Forsvinder denne post? Det lyder også som om mulighed for fortsat
drift forudsætter akkord aftaler m. kreditorer.
MH: Det er håbet at den samlede gæld efter aftaler med kreditorer er ca. 300.000 kr.
HD: Den annoncerede beslutning om at rykke 1. herrehold i 2. division muliggør besparelse på 350400.000 kr. ift. 2008 tal. Det svarer faktisk til balance (ift. underskud på 385.000 kr.) og stadig med
pessimistisk indtjening på festivalen. Går denne igen rigtig godt, er det muligt indenfor kort horisont (1-2 år)
at afvikle gælden, hvis vi får kreditor aftalerne i hus.
Henrik W. Jensen (HWJ – forældre): Savner lidt information om, hvor det gik galt.
OW: Som også sammenfattet i økonomisk årsberetning, er det festival og sponsorer, der har svigtet med
hhv. 210.000 kr. og 260.000 kr. under budget.
SEJ: Har sponsorer netto kun givet 10.000 kr. (indtægt 31.000 minus 21.000 på PR-/Sponsorudv.)?
OW: De 21.000 kr. er udgift til opstregning i hallen ifbm. 1. holdskampe.
HA: Man må allerede i efteråret have forudset et dårligt resultat. Hvorfor er man fortsat ”udover kanten”?
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LLJ: Enig med HA, hvorfor kørte man videre i stedet for at udvise ansvarlighed, da økonomien viste sig
ikke at holde ?
Helle Tjerrild (HT): På sidste års generalforsamling blev det sagt, at det ville blive let at skaffe sponsorer.
MH: Til HA og LLJ: Vi vurderede at det ville blive dyrt i bøder og afbrudte ansættelseskontrakter, hvis vi
stoppede Canal Digital Liga deltagelse midt i det hele. Desuden var der stadig mange gode kontakter til
erhvervsliv i gang, så vi troede på det ville lykkes, selvom de større indtægter måske først kom i 2009. I
øvrigt kendte vi faktisk først det endelige festivalresultat meget sent i 2008.
HD: Det var tilsvarende positive kontakter og forventninger, der gav bestyrelsen optimisme på
generalforsamlingen 2007, men det er ikke korrekt at vi sagde at det ville blive let at skaffe sponsorer.
MR: Spurgte til årsager til de dårlige festivalresultater i 2007 og 2008.
OW: Det var hhv. regnvejr i 2007 og et meget lavt antal solgte billetter i 2008.
AS: Når vi pt. forhandler gældsafvikling bl.a. med teltleverandøren, hvordan kan vi så overhovedet komme
i gang med festival 2009 – vi kan jo ikke drive en bod uden et telt ?
MH/OW: Forventer aftale m. teltleverandøren, og de er jo fortsat interesseret i at handle med os, så det er
afklaret, at de leverer telt til os i 2009.
FS: Tvivler på, at det vil lykkes bestyrelsen at indgå de forventede akkordaftaler med kreditorerne.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Ad 4) KT fremlagde bestyrelsens overvejelser omkring budgettet 2009. Da vi ikke ved, hvordan
forhandlinger med kreditorer ender, kan vi ikke fremlægge et endeligt budget.
I hovedtræk forventes uændret indtægtsniveau, så den nævnte besparelse på 1. holdet på ca. 350-400.000
kr. er det der skaber balance. Når vi kender resultatet af kreditor forhandlinger og efterfølgende
finansiering m. bank af gældsafvikling, kan vi fremlægge et budget. Der vil herefter blive indkaldt til
ekstraordinær generalforsamling.
LLJ: Det vil være fint at få debat i aften om hvilke aktiviteter og fokusområder, et budget skal baseres på.
HWJ: Fint med ekstraordinær generalforsamling. Men bør vi ikke i aften diskutere rammerne for budgettet,
HT: Kan man tillade sig at gå i gang med festival 2009, før kreditoraftalerne er på plads ?
MH: Arbejdet med kreditorerne pågår nu og forventes afsluttet indenfor få uger. Vi får professionel
rådgivning – også juridisk.
HWJ: Ked af at ordet ”forhåbentlig” bruges om kreditoraftalerne. Det lyder ikke betryggende.
FS: Svært et gennemskue om økonomisk ”rekonstruktion” vil lykkes og hvad aftalerne går ud på. Har vi en
fremtid eller burde vi gå konkurs og starte op på en frisk?
GB: Detaljer i et sådant arbejde med kreditorer går man normalt stille med. Men med få større kreditorer
frem for mange små er der større sandsynlighed for, at en akkordordning vil lykkes.
MH: Det er planen at få aftalerne i hus nu, og at et evt. stort overskud på festival 2009 kommer klubben til
gode og ikke hældes i hovedet på kreditorerne.
PAUSE.
LLJ: Vi ved lige nu kun at bestyrelsen vender tilbage, ikke hvad den vil. Derfor frygt for at bestyrelsen
gaber over for meget. Mener der skal satses på ungdommen.
Morten Serup (MS): Der er en del seniorspillere på fx H2 og U20, der også er trænere og dommere. Der
skal også være et tilbud incl. kvalificeret træner til disse grupper, og et hold de unge kan rykke op på, når
de bliver seniores.
LLJ: Taler ikke for at fjerne tilbud til seniores, men ønsker netop en dialog som denne. Og så må vi i øvrigt
ikke rykke op i 1.div. igen foreløbig ?
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Anders Mortensen (AM): Enig med MS. Der skal være et tilstrækkelig godt hold til de bedste senior- og
U20 spillere – ellers forsvinder disse fra klubben. Men i øvrigt også enig med LLJ i at klubben skal bygge
sit fremtidige fundament via en fokuseret indsats i ungdomsafdelingen.
GB: Der er glædeligvis folk der tror på fremtiden. Konkluderer at bestyrelsen har mandat til:
? forhandling af akkordordning m. kreditorer
? på dette grundlag at udarbejde et budget for 2009, der skal afspejle aktivitetsniveau og fokus – og
dette fremlægges på ekstraordinær generalforsamling snarest mulig.
Fastlæggelse af kontingentsatser, som normalt sker under dette punkt, blev udsat til den ekstraordinære
generalforsamling.
Ad 5) Indkomne forslag.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal – øvrige forslag blot alm. flertal.
Der var 30 stemmeberettigede tilstede – 2/3 flertal kræver at mindst 20 stemmer for.
Forslag fra Morten Serup (MS):
§8, stk. 5: Ændres, så ungdomsmedlemmer til og med junior-alder, kan repræsenteres ved forældre med
stemmeret.
Flere: Rigtig intention. Ingen grund til at frygte ”kup” – det er de engagerede forældre, der dukker op.
Forkert at forældre tvinges til et passivt medlemskab, for at udvise forpligtende engagement. Problemstilling
med fælles forældremyndighed kan imødegås ved at en stemme tildeles v. fuldmagt. Der blev argumenteret
for, at juniores godt kan forvalte egen stemme.
MH: Argumenterede imod forslaget. Bestyrelsen ser gerne forældreindflydelse, men det bør ske fx via
egentlig repræsentation i bestyrelsen, og gerne afholde generalforsamlingerne på weekenddage, hvis det
giver større fremmøde. Ikke alle var enig i, at weekenddage var bedre end hverdagsaften.
Baseret på dialogen tilrettede MS sit forslag, så ungdomsmedlemmer til og med drenge/pige, kan
repræsenteres v. forældre med fuldmagt.
23 stemte for – 5 imod – 2 undlod at stemme. Forslaget vedtaget.
Forslag om, at 1. herrehold trækkes fra Canal Digital Ligaen og 1. division og spiller næste sæson i 2.
division, var ikke længere aktuelt – bestyrelsen er allerede bemyndiget til at trække holdet (jf. debat under
økonomi/budget).
Forslag fra bestyrelsen:
§8, stk. 2: Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af april (i dag: inden udgangen af marts,
hvilket giver udfordring aht. turneringsafslutning der først er i løbet af april).
Debatten afslørede generelt opbakning. Samtidig forhindrer ordlyden ikke, at generalforsamling kan
afholdes fx i februar, hvis regnskabet er klar og andet forhold taler for tidlig afholdelse.
26 stemte for – ingen imod – 4 undlod at stemme. Forslaget vedtaget.
§8 stk. 3: Indkaldelse sker ved meddelelse på klubbens hjemmeside (i dag: skriftligt til alle medlemmer).
Der blev argumenteret for også at benytte andre kanaler, men der var generel opbakning til at indkaldelse
ikke skal være skriftlig som nu. Ordlyden af forslaget ændret, så der også kommer meddelelse på
opslagstavler v. træningssteder og pr. mail til alle, klubben har mailadresser på.
28 stemte for – ingen imod – 2 undlod at stemme. Forslaget vedtaget.
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Den præcise nye ordlyd af §8 stk.,2, 3 og 5, publiceres på klubbens hjemmeside.
Ad 6) Valg af formand: Morten Hyllegaard - genvalgt.
Ad 7) Valg af næstformand: Henrik Ottesen – ikke på valg.
Ad 8) Valg af kasserer: Ole Westergaard – ikke på valg. OW gjorde samtidig opmærksom på, at da det
er hans sidste år på posten, overdrages arbejdet løbende til KT, som forventes valgt formelt som kasserer
næste år.
Ad 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 vælges i ulige år – 2 vælges i lige år.
Kim Tjerrild (KT) er indtrådt i bestyrelsen på vacant post i løbet af året og fortsætter på en 1-årig post.
Forsamlingen kvitterede med klapsalve.
Henrik Døcker (HD) og Mette Nielsen (MN) på valg - ikke villige til genvalg.
Henrik Andersen (HA) blev valgt med akklamation for en 2-årig periode.
MH: Opfordrede også de unge til at deltage i arbejdet, evt. på ”delebasis”. Flere i forsamlingen bakkede
op om ønsket om at få engageret yngre kræfter i bestyrelsesarbejdet.
GB: Vedtægterne åbner ikke mulighed for at 2 personer formelt kan dele én bestyrelsespost.
SEJ: Bakker ”dele-løsning” op. Kan evt. indarbejdes i vedtægter og besluttes på den kommende
ekstraordinære generalforsamling.
LLJ: Anbefaler bestyrelsen at arbejde på ”fulde” kandidater, og derfor udsættelse af valget til
ekstraordinær generalforsamling.
Anders Mortensen (AM) og Thomas Peetz (TP) tilbød sig begge som bestyrelsesmedlem, men vil ikke
have tid til deltagelse i samtlige møder.
Begge blev valgt m. akklamation.
Bestyrelsen er herefter principielt fuldtallig (for første gang i flere år ?) og må på sit første møde
konstituere sig ift. de ét og 2-årige poster og ”arbejds-deling”.
Ad 10) Valg af suppleant: Hans Holmegaard - genvalgt.
Ad 11) Valg af repræsentanter til DBBFs Basketrigsdag, lørdag d. 13. juni. RBBC har 2 stemmer.
Morten Hylleberg og Svend Erik Jensen blev valgt.
Ad. 12)
a) OW: Der inviteres indenfor en uges tid til at melde sig som valg på årets Roskilde-festival Tilmelding
skal ske til Helle Tjerrild (vagtplan laves i samarbejde med OW).
b) RBBC har en arbejdsopgave i Roskilde-Hallerne lørdag d. 4. april kl. 12.00. Der skal bruges 4-6
mand i ca. 2 timer til opsætning af stole.
Pernille (Ungdomstræner): Ungdomshold vil også gerne deltage i denne type arbejdsopgaver.

Dirigenten GB takkede forsamlingen for god ro og orden og engageret debat.
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Formanden takkede for det store fremmøde, en livlig og saglig debat, og dirigenten for god ledelse af
generalforsamlingen.
Mødet blev hævet kl. 22.38.

Referent:
Henrik Døcker

Roskilde BBC
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