
Basketballklubben Attila 

Ekstraordinær Generalforsamling 
d. 24. august 2015 

 
 

Til stede fra bestyrelsen: Chresta, Christina, Nikolaj, Klaus, Jakob (ref.) 
ud over bestyrelsen deltog 6 voksne og et barn 

 
 

Velkomst ved formanden. Forklaring på at vi vil hæve kontingentet er at kunne ansætte Jon som ny træner 
for at højne klubbens niveau med hans kæmpe bagland. Klaus: Det vil koste os 20-25.000 at have ham her 
nede. Jon er også U-landsholdstræner, så det er svært at sige nej til hans tilbud om at komme og træne. I 
det daglige vil han træne seniorholdet, men han vil også lave træningspas i weekender for 
ungdomsholdene. Vi har overvejet kontingentstigning på 100 kr. pr halvår og har overvejet sponsorer og 
salg af skrabelodder. Kontingentet steg 100 kr. sidste år som er blevet brugt på trænere. Vi har foreløbigt 
lavet en aftale med Jon om en prøvetid på 3 mdr. Jon kan også uddanne nye trænere (har en uddannelse). 
Vi er en lille klub med ca. 60 medlemmer og har derfor begrænsede midler.  

 
1. Valgt til dirigent og stemmetællere: 

 
Ingen. 

 
2. Bestyrelsens forslag til nye kontingentsatser gældende pr. 01/08-2015 

 
Det blev vedtaget at kontingentet stiger 100 kr. på halvår for alle aktive spillere således at de 
ser således ud fremover: 
Yngste (U10 / U12) kr. 450 pr. halvår 
Ungdom (U14 / U16) kr. 550 pr. halvår 
Senior (fra 18 år) kr. 650 pr. halvår 
Old boys (30+ år) kr. 450 pr. halvår 
Passive kr. 100 pr. år 

 
3. Evt. 

 
Det foreslås at søge Døllefjelde om støtte. Døllefjelde Markedet må ikke have et overskud… 
Dette skal fordeles blandt ungdom. 
Klaus: Der kommer materiale fra Klubliv Danmark… Det går ud på at en masse butikker er 
medlem og hver gang man bruger sit Dankort (som er registreret hos Klubliv Danmark) giver 
det et tilskud til klubben. 

 
 
Forældremøde: 
 

Vi satser på 3 forældremøder pr. sæson for at have mere kontakt til forældre. Et 
opstartsmøde… Et halvvejs statusmøde… Og et tak for i år møde. 
Som noget nyt har vi tilkoblet et bestyrelsesmedlem til hvert af U holdene.  
Jon er pt U12 træner i Næstved så det kan være indgangen til kampe mod Næstved. 
Patrik som træner U12 skal have træneruddannelse. 
Man kunne godt lave en træner- eller dommeruddannelsesdag hvor de ældste U16 og evt. 
forældre kunne deltage. Det foreslås at det holdes som ren forældredag. Dermed kan 
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forældre blive rystet sammen og blive mere aktive i klubben (det kunne kaldes en introtur 
eller rustur). 
Det blev foreslået at lave en støtteforening, men bestyrelsen prioriterer at få klubben op at 
køre i første omgang. 
Der bliver tilmeldt et U12 og et U14 til GP turnering. Der bliver tilmeldt et U16 hold til GP. 
Der bliver tilmeldt et seniorhold til pokalturneringen og oprykningsrækken. Sæt kryds i 
kalenderen til Limfjordskup imellem jul og nytår. Det er en hyggelig tur for U holdene. 
Følg klubben på Facebook. 


