Referat at Generalforsamling i Roskilde Basket Ball Club
Tirsdag d. 27. marts 2007 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 til DBBFs basketrigsdag.
12) Eventuelt
Ad 1) Svend Erik Jensen (SEJ) 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 13 stemmeberettigede + 2 stk. forældre + bestyrelsens 5 medlemmer og suppleanten
tilstede.
Ad 2) Henrik Westergaard (HW), formand, udleverede bestyrelsens beretning til gennemlæsning på
mødet. HW gennemgik hovedpunkterne i beretningen. Bl.a. fremhævede han kommende
engagement ved Slotskoncerterne på Ledreborg Slot i august. Desuden hovedtræk i økonomi,
eliteresultater (H1 tæt på oprykning/2. plads) og Dame-alliancen med Holbæk.
Henrik Døcker (HD) gennemgik mål og status for eliten, samt planer for næste sæson.
Henrik Ottesen (HO) listede mål/visioner fra generalforsamlingen 2004 – og aktuel status i forhold
til disse
Flg. kommentarer skal her refereres fra den efterfølgende diskussion om alle 3 indlæg.:
- SEJ indlæg om evt. etisk regelsæt. Og i hvert fald en forventning om positiv opførsel.
- HD vurderede ikke, at det er et problem, men at det er tacklet på de konkrete hold.
- Lars Henningsen (LH) støttede ønsket om et etisk regelsæt.
- Maria Nielsen (MN) nævnte tilfælde med dårlig opførsel fra enkelte spillere på H3.
- Kristian Dahlmann Jensen (KDJ) spurgte om holdningen til H1s opførsel. I øvrigt kan man ikke
forvente at spillere, der går op i deres sport, aldrig kommer med udfald, men gives der
undskyldning, bør sagen være ude af verden.
- Hans Holmegaard (HH), debatten fylder meget nu, bør vi ikke konkludere.
- Anne Sofie Henningsen (ASH), mener ikke et regelsæt er nødvendigt.
- Vedr. Kommunikation/klubblad: KDJ anser ikke et klubblad for en vej, man bør overveje mere.
- Maria Nielsen (MN): Hvad er klubbens planer på damesiden ? HD redegjorde
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Annika Hansen (AH): Hvad vil man gøre for at fastholde? HD svarede, at H1 profiler kan og
bør udnyttes som trænere på damesiden, men at det ikke var muligt i indeværende sæson, men at
H1 spillere dog har været kontraktligt forpligtet til at stille sig til rådighed til udvalgte sessions.
Mette Nielsen (MEN): Føler sig meget alene, har ofte brug for at træne særlige ting fx
postmoves m.v.
KDJ vil gerne være med at udvikle trænerne, mangler afklaring af rammerne.
Morten Hylleberg (MH): H1 spillere til udvalgte træninger har været diskuteret på trænermøde,
problemet er opfølgning og sikring af at folk kommer. Også KDJs kommende rolle som
cheftræner blev diskuteret.
Djala Zaferan (DZ): Ville gerne hjælpe, men der er problemet med den fælles H1-kørsel.
MH: KDJ skal være med til at forme chectræner-rollen selv.
Martin Hermansen (MAH): Støttede KDJs i rollen som cheftræner mhp. Spillerudvikling.
KDJ: Der arrangeres fysisk træning 1 gang ugentlig i maj.
MAH: Der arrangeres intern RBBC Camp d. 28.-29. april.
MN: Næste sæson er der 2 meget små hold (DY) + (DJ). Ønsker tiltag for at gøre noget for
holdene. Ønsker en yderligere træner tilknyttet.
MAH: H1 er gået op/ned i år. Ikke stor succes på hjemmebane. Desværre er et par U20 spillere
stoppet (prioritering). To profiler (Thomas K. og Mickey Dennis) er stoppet. Forstærkning af
Joakim og Andreas. Vel optimale resultater med de muligheder der har været (skader o.a.
afbud). Plan om jævnlig opfølgning/møder er ikke blevet fulgt til dørs. Mangler information og
promotion. Problemer med aflysninger/flytninger.
HD: Opfordrede til at evalueringen sker på snarligt møde (som aftalt). Det er vigtigt at resten af
klubben også ved hvilke rammer der skal opfyldes for fx at H1 spiller i ligaen. Spillerne,
trænerne og øvrige medlemmer skal også bakke op om holdet, der skal ikke kun stilles krav til
H1-spillerne.
KDJ: Er vi klar til evt. oprykning, har vi organisationen, har vi økonomien ?
Bestyrelsen erkendte, at der reelt stadig er et stykke vej, men at vi forfølger den igangværende
ansøgning.
Henrik Ottesen (HO): Opsamling på forskellige elementer i oprindelig vision og status på dette.
Rent faktisk er det stort set genbrug fra 2006. De store ”røde områder” er fortsat de samme.
SEJ foreslog at man holdt medlemsmøder i sæsonens løb for at følge/styrke udviklingen.
Marianne (forældre): Det lyder meget som om der er for få hænder. Men det ser også til ud at
økonomien er sårbar.
HD: Vi kommer ikke nærmere en afklaring af om ”vi er klar” – det bliver hårdt, men vi er
indstillet på det, hvis klubben er.
ASH savner lidt engagement fra H1-spillere, eksempelvis Ndjadi som HY-træner.
HH mener nok ikke at vi er klar, men at man ikke ser så sort på det. Der er medlemsfremgang.
Og det er trænerne, der holder sammen på holdene og fastholder spillerne, det er ikke noget
bestyrelsen kan gøre. Noterer sig store fremskridt siden klubben i 2004 var ved at falde fra
hinanden, lad os fokusere på det.
KDJ: Fasthold Mike P. (tidl. Solrød træner) – muligheden blev ikke fulgt til dørs. En anden ting:
Visioner og tanker er det, der får en klub til at udvikle sig. Derfor skal der være flere, der tager
fra – det er ikke kun bestyrelsen. Er der commitment fra den øvrige den af klubben ?
HH: Det er som MAH siger måske organisationen i Dansk Basket, der er forhindrende for, om
Roskilde kan få lov at rykke op. Vigtigt med repræsentation på basketrigsdagen.
HD: Vi kan ikke give flere svar, uden svar fra liganævnet. Vi ved ikke hvad vi skal opfylde.
MAH: Adskil elite og bredde organisatorisk.
KDJ: Uanset hvad ”Juntaen” beslutter, så kør videre. Men støt på basketrigsdagen at
ligakonstruktionen diskuteres og laves om.

Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

Både den skriftlige beretning, status på vision og målsætninger, samt status og planer for eliten
gøres tilgængelige på hjemmesiden.
Ad 3) Ole Westergaard (OW), kasserer, fremlagde det reviderede regnskab (2006), som blev omdelt
Både Økonomisk årsberetning og resultatopgørelse blev gennemgået.
Regnskabet udviser et overskud på kr. 1.927 kr. Egenkapitalen er pr. 31/12-2006 et minus på
kr. 120.380. Sidste års negative udvikling er vendt, men langtfra så positivt som forventet.
Marianne spurgte til hvilken kommunal støtte der modtages.
KDJ opfordrede til at søge kommunale midler i anden sammenhæng, fx integration o.a.
MH: Vi har sammen med Roskilde Kommune og RIU ansøgt om midler til 2 årigt
integrationsprojekt.
Herefter blev regnskabet godkendt.
Ad 4) OW fremlagde bestyrelsens budget for år 2007. Budgettet afspejler at man fortsat forfølger
sine visioner og planer for både elite- og bredde. Det udviser - incl indtægter for Roskilde Festival –
et overskud på ca. 21.000 kr.
KDJ mente at det er ambitiøst sponsorbudget.
HD forklarede, at såfremt igangværende kontakt til Danske Bank lykkes med det der er vores oplæg,
så er det ikke urealistisk at nå samlet ca. 200.000 kr. i sponsorindtægt.
KDJ mente at vores kontingenter er lave. Ex. I Hørsholm og SISU er de markant højere.
Marianne: Som forældre mener man ikke at varen bliver bedre ved at øge kontingentet. Det lugter af
at pengene ryger i eliteafdelingen.
Michael Giese (MG): Forældre vil nærmere sammenligne med andre klubber i Roskilde, nærmere
end Hørsholm o.a. i Nordsjælland.
Bestyrelsen mente at niveauet er passende ift. De basketklubber vi kan sammenligne os med.
OW gennemfik kontingentforslaget - et uændret medlemskontingent.
Forslaget til kontingenter blev herefter godkendt.
Ad 5) Ingen forslag.
Ad 6) Valg af formand: Henrik Westergaard på valg – villig til genvalg, indtil ny kandidat er fundet,
og der kan afholdes ekstraordinær generalforsamling. Deadline er dog d. 31. maj.
Ad 7) Valg af næstformand: Henrik Ottesen ikke på valg.
Ad 8) Valg af kasserer: Ole Westergaard ikke på valg.
Ad 9) Valg af bestyrelsesmedlemmer 2 vælges i ulige år – 2 vælges i lige år.
Henrik Døcker på valg – villig til genvalg. Peder Haahr Larsen ikke på valg.
Nye kandidater: Mette Nielsen valgt for 2 år, Morten Serup valgt for 1 år.
Mette har forlods udtrykt, at hun vil revurdere situationen efter det 1. år.
Ad 10) Valg af suppleant: Morten Hylleberg villig til genvalg.
Ad 11) Valg af repræsentanter til DBBFs Basketrigsdag, lørdag d. 9. juni. RBBC har 2 stemmer.
Henrik D. og Henrik O, den kommende nye formand, Kristian D. Jensen, Martin Hermansen.

Ad. 12)
OW reklamerede for indtægtsgivende aktiviteter::
- 10. april får vi lodsedler. Ungdomspillerne skal i gang med at sælge.
- Dyrskue i juni
- Festival i juli
- Ledreborg Slotskoncerter i august.
- Måske også oprydningsopgaver for Roskilde-Hallerne efter større arrangementer.
MAH: Opfordring til at have en stor gruppe personer, der kan vælges blandt, så det ikke er de
samme hver gang.
DZ: Belønning/gulerod for de hold, der leverer. Ex. Ungdomshold, nye trøjer, rejse o.a.
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 den længste generalforsamling i RBBCs historie.

Referent:
Henrik Døcker

Dirigent:
Svend Erik Jensen

