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1) Valg af dirigent
Mogens Mørkeberg blev valgt til generalforsamlingens dirigent. 

2.0) Formandens beretning
- Formand Kim Rasmussen indledte med 1 minuts stilhed for Jan ”Mumba” Rasmussen, som
klubben mistede i løbet af sæsonen. I samme forbindelse takkede formanden for indsatsen i hele 
klubben, med en særlig tak rettet til Michael Jensen for hans store indsats.  
- Formanden berettede ligeledes om stigende antal seniorspillere, og opfordrede klubbens 
medlemmer til at støtte op om klubbens aktiviteter; Klubture, træningslejre og ugentlige træninger. 
- Stor opbakning hos ungdommen ligeså – 31 nye begynderbat uddelt i sæsonen og 14 spillere med 
til pointstævner. Formanden uddelte roser til ungdomstrænerne ved samme lejlighed. 
- Fredagssamlinger med 3-4 holdkampe på Kalbyrisskolen er en stor succes, og formanden åbnede 
for muligheden ligeledes at afholde tirsdagssamlinger. Dette drøftes på sommermødet. 
- Hjemmesiden er en stor succes, og en særlig tak til Thomas Petersen herfor. 
- Spillestedsudvalget blev opfordret til at skubbe yderligere på Næstved Kommune ift. halbyggeri. 
Sagen er fortsat igangværende. 
- Formanden meddelte, at Bimme overtager Mumbas rolle med sammensætning af hold ved 
sæsonstart. 
Der var ingen kommentarer til beretningen, udover ros fra Michael Jensen.

2.1) Turnerings- og Spilleudvalgets beretning
Michael Jensen berettede om DT-holdene (divisions-holdet) og resultaterne for ungdommen, mens 
Kim Rasmussen berettede om ØBTU-holdene (serie-holdene).  

3) Kassererens gennemgang af regnskabet
Regnskabet blev fremlagt for de fremmødte, og kassereren kunne vise et pænt overskud.  

4) Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag. 

5) Valg til bestyrelsen
Michael Jensen, Bjarne Jørgensen og Mads Jørgensen var alle på valg som medlemmer af 
bestyrelsen. Alle 3 blev genvalgt for 2 år. Stefan Cortz var på valg, som suppleant og blev valgt for 
1 år. Klubbens to revisorer, Steen Jensen og Bo Nielsen, blev også genvalgt.

6) Årets Lederpokal
Michael Jensen uddelte pokalen til Årets Leder, der gik til Thomas Petersen for en ekstraordinært 
stykke arbejde med klubbens hjemmeside til gavn for både klub, spillere, sponsorer og forældre, 
samt hans virke som både spiller, forælder og generel humørspreder.

7) Evt. 
- Thomas Petersen nævnte muligheden for at afholde et stævne i starten af sæsonen. Det blev aftalt 
at viderebehandle dette emne på sommermødet.
- Formanden meddelte om et indgået samarbejde med foreningen for Prostatakræft-ramte om at 
benytte klubbens borde. 
Der var ikke yderligere punkter under Eventuelt, og dirigent Mogens Mørkeberg erklærede herefter 
generalforsamlingen for afsluttet.  


