Referat af generalforsamling i RBBC søndag d. 17 april 2011-04-28

1. bestyrelsen foreslår Ole Christensen som dirigent. Ole Christensen valgt til dirigent.
Ole Christensen fastslog at generalforsamlingen er rettidig og lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning bliver lagt frem til godkendelse. Godkendt.
Der bliver spurgt ind til klubbens virke i Team Danmark samarbejdet. Efterlyst opmærksomhed på
damernes flotte sæson (hvilket da er en fejl og der skal lyde et stort tillykke). Derudover blev der
diskuteret klubbens holdning til fremtidige trænere på seniorholdene, primært på herresiden, og
herunder hvordan og hvor meget sådan nogle trænere skal aflønnes.
Der blev også spurgt ind til hvilke opgaver som de forskellige bestyrelsesmedlemmer har.
Der blev forslået at RBBC var mere opmærksom på at komme i pressen, hvilket skulle være med til
at forbedre den positive oplevelse det er at være spiller i klubben, men også gøre klubben mere
synlig i forbindelse med sponsorer. I det hele taget var der fokus på det produkt som RBBC kan
tilbyde, både i forbindelse med presse, fundraising og sponsorer.
Slutteligt blev der spurgt ind til bestyrelsens planer for at besætte trænerpladsernes til den
kommende sæson, hvor der var enighed om at man skal ud og tænke i teams, så unde
basketballkyndige kan blive komplementeret af ældre personer.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab ved Kim Tjerrild.
Det endelige regnskab vil blive godkendt på en ekstraordinær generalforsamling d. 10. maj 2011 kl
18 i Roskilde Hallen.
Undergennemgangen bliver der spurgt ind til halleje, bøder, gebyrer og gælden.
Der skal være mere fokus på sammenhængen mellem medlemsregisteret og dem der indbetaler
kontingent.
I forbindelse med klubbens gæld blev der stillet spørgsmål til om det er rimeligt at klubben skal
betale af på en gæld skabt af en ”anden” klub, forstået at RBBC ikke har de samme ressourcer og
medlemmer og identitet, som da gælden blev stiftet. Og i den forbindelse om det er realistisk at en
forening på 120 medlemmer kan betale over en 500.000 tilbage.
Søren Jespersens, Flemming Schiffer og Jakob Fink Nielsen indvillige i at danne en opgavegruppe
der vil hjælpe til med at forhandle klubbens aftaler med kreditorer.
4.
5.
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Budget blev fremlagt. Uændret kontingent satser.
Ingen indkomne forslag
Morten Hylleberg genvalgt
Thomas Peetz genvalgt
Birger Flinthagen valgt

8. Lotte Schiffer valgt til suppleant

9. Evt.
RBBC har igen fået chancen for at komme med på dyreskue. Der skal bruges 15 medlemmer til 15
vagter a ca. tre timer til 150 kr. De skal ikke være yngre end 11-12 år.
Bo og Birger Flinthagen meldte sig til fundraisingskurser hos DIF.
Roskilde Hallen har stillet klubben i udsigt at der kan komme flere små ad hoc opgaver i hallen som
klubben kan tjene penge på.
Lisbet Lysdal blev valgt til årets ildsjæl.

