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Valg af dirigent.
Karsten Friis blev traditionen tro valgt som dirigent.
Formandens beretning.
Det har været en travl sæson med mange beslutninger og vi vil gerne mange ting. Kubben skal
også fremover være et sted vi gerne vil sidde i bestyrelsen for, derfor har er vi blevet enige om
at formulere en politik for klubben
Vision
BKV 81 er en klub for alle, der vil blive bedre til basketball, og vi har et fælles ansvar for, at
alle trives. Sammen vil vi skabe de bedste rammer for klublivet. Vi vægter engagement og
aktiv deltagelse, hvor det inddragende samarbejde er bygget på respekt og glæde.
Vi udvikler kompetente og komplette spillere, trænere og dommere, der skal fungere som
rollemodeller.
Vi vil blive så gode som muligt til basketball
Vi vil have det sjovt
Vi vil være den bedste basketballklub for medlemmerne
Vi vil skabe succesoplevelser
Vi skaber klubånd
Kvalitet, vilje og fornøjelse skal præge den sportslige og sociale udfoldelse til træning og i
kampe, ligesom
Klubben skal være et rart og trygt sted at komme – så velkommen
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Vi er i dag en klub på 110 medlemmer og det er nok fordi vi har de bedste tilbud i form af
gode voksne trænere som er medvirkende til god træning og et godt socialt liv i klubben.
Henrik og AD på u 12 er to meget erfarne og dygtige trænere og som har gjort en fantastisk indsats
omkring at få flere spillere rekrutteret. Det er en kæmpe succes i succesen.
Endvidere har Viktor og Kirstine været meget aktive og gode ass. coaches for u 12 gruppen. Det har
I gjort super godt og vi takker mange gange for den store indsats.
Jeg kan så tilføje, at det er lykkes at indfri Henriks ambition om at vi både har et drenge og et
pigehold på denne årgang – dette er mange år siden det er lykkes i vores klub. Jubii
Da Hamid startede med at være træner i Vejen basket, var det en meget engageret træner der kom
til, da hans søn gerne ville spille. Tusind tak for din store indsats. Kristian Otte har været med i alt
omkring holdet og er efterhånden ved at være erfaren. Tusind tak for din villighed til at hjælpe.
U 16 gruppen har været en spændende og sjov gruppe. Her har vi også et pigehold og et
drengehold. Det er gået godt, og vi har haft tre trænere på den gruppe, nemlig vores Headcoach
Raphael og til at hjælpe har han haft Cecilie og Mathias. Vi har her til sidst koblet en mand mere på
i Juraj som lige er kommet til klubben. Der skal her sendes en stor tak til jer for indsatsen.
U 17 er et nyt tiltag i forbundet, grundet ændring af aldersgrænser internationalt. Det har været
den gode klippe Lars Jensen som stod for dette hold, og de har virkelig fået banket noget
sammenhold og entusiasme ind i disse talentfulde drenge, hvilket en placering som nummer 1 klart
indikerer.
Tak Lars for din ihærdige indsats.
En anden gammel kending mærkede igen savsmuldet trække og Morten Holm fik ansvaret for vores
u 19 serie 1 hold. Det har været en sej kamp at finde nok spillere, men I har kæmpet og fundet
hinanden med en masse gode og tætte kampe. Tak for din indsats Morten.
Vi har i BKV gode traditioner for fælles arrangementer, som binder store og små medlemmer
sammen. Det er noget, som andre klubber lægger mærke til og beundrer. Camps, stævner og
juleafslutning, repræsentanter fra andre klubber giver udtryk for, at høj deltagelse til festligheder
uden om basketball er den bedste indikator for, hvordan fællesskabet og opbakningen i en
basketball-klub har det. Derfor skal gruppen af ildsjæle, som har brugt mange kræfter til vores
arrangementer, have en kæmpe tak for jeres indsats. I er meget vigtige for klubbens
sammenhængskraft, bestyrelsen og jeg håber, at I fortsætter i de kommende sæsoner.
Andre nyere tiltag som events i Troldesalen alle gange med stor deltagelse fra spillere og forældre
og alle gange med masser af glade smil fra alle i Troldesalen. En kæmpe tak til Lars Jensen og
Karsten Friis for at holde styr på events og holde fast i alle deltagerne med fast og kærlig. Endvidere
skal Karsten også have en stor tak for næsten altid at stille sig til rådighed som dirigent i forbindelse
med vores generalforsamlinger - Tak.
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De mange aktiviteter kan ikke gennemføres uden hjælp fra vores sponsorer, hvoraf flere er
særdeles gode venner af klubben. I skal vide, at jeres støtte er af helt afgørende betydning for vores
arbejde for alle i BKV81. Jeg kan ikke opfordre nok til, at I også støtter dem, såfremt der er
anledning dertil.
En stor tak til alle i bestyrelsen for samarbejdet og jeres ihærdige indsats, en særlig tak til Helga for
at holde styr på pengene under udfordringerne med vækst og øgede udgifter, men ikke mindst
også en tak til Torben som troligt accepterer, at Helga styrer BKVs økonomi med hård hånd. Også
tak Helga fordi du lige får mig lidt på ret køl, så vi kan få det struktureret rigtigt, og jeg føler tingene
går den rigtige vej, så du kan være i det. Du er unik, du er kompetent, og så er du i 99 % af tiden
smilende, Tak Helga.
Claus er trådt ind i bestyrelsen som en meget kompetent sparring på den økonomiske situation
sammen med Helga, herudover laver Claus også en masse andet og sparer også med mig. Claus vil
få et stort ansvar omkring rekruttering, trænerløn og økonomien omkring dette. Den dag i dag kan
man godt spørge sig selv, hvad har vi lige gjort uden dig?
Karina er om nogen vores strukturwoman, klubpoint, årshjul etc. er noget hun altid bidrager med,
og hendes tydelige og ærlige mening er altid velmente og alle lytter. Tak Karina, og vi lover, at vi
passer på dig, så vi ikke smider for meget over på dig. Du har en stor betydning i de ting der er ved
at ske i klubben, det påskønner vi.
Per, webmaster. Det kører og du opdaterer hele tiden, sørger for vores system bliver mere og mere
smidigt, og du har lige givet siden et løft – fantastisk´. Vi er helt klar over at der bliver brugt meget
tid på forberedelse og grundighed Per. Det er noget vi påskønner alle sammen, tak Per.
Dan, turneringsleder, der er mange udfordringer, og når man så er en ret busy mand, så sker der
meget, du kæmper rigtig godt med tingene, om end det ikke altid er sjovt når de kære spillere ikke
kan deltage – ikke kan finde kørsel etc. Du kæmper, du knokler med tingene, det er godt du er
sådan et tålmodigt menneske 
Vi har også en mand mere, nemlig vores Karsten OK, han er for cool. Han står troligt og forsøger at
lave vores OK kort til klubben - men er nødt til at sige, at han har brug for hjælp. Meget hjælp.
Vi har haft en dialog gennem det meste af sæsonen med Patrick som er kommet til fra Holstebro.
Patricks væsen og holdninger falder godt ind i vores, så vi har opfordret Patrick til at stille op til
bestyrelsen, hvilket han har sagt ja til.
Kommende sæson har vi 4 seriøse spillere fra rundt i Dk til at bo og spille her i vores klub.
Dette samarbejde er stablet på benene i samarbejde med Campus Vejen og vi kan ikke andet end
sige tak for et super samararbejde og som løbende bliver udviklet. Hvem ved, måske får vi et basket
college en dag.
En stor tak skal også sendes til Vejen IC, hvor vi har et virkelig godt samarbejde, laver events
sammen – de tager del i vores klub og vi er i tæt dialog med hinanden hele tiden. Uden VIC stod vi
ikke der hvor vi gør nu.
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Det er endvidere også blevet besluttet i enighed med Raphael, at dette var Raphaels sidste sæson i
Vejen. Denne mand har ikke mindre være fremragende, rekrutteret, arbejdet hårdt for vores klub,
men timerne er blevet mindre og mindre i og med at forbundet og til sidst efterskolen Hjemly fik
øjnene op for ham. Det er naturligt og vi ønsker, at vi kan opretholde den gode kontakt med
Raphael og vi siger ham mange tak for et fantastisk stykke arbejde. Tak Raph – you are our freind.
Vi håber, at ansætte en ny træner og offentliggøre navnet på denne inden så længe, og dermed
sige velkommen til en ny headcoach i august.
Den coach vi har i kikkerten er en anden profil end Raphael, og har en meget stærk ungdomscoach
profil samt haft en pæn spillerkarriere – han er 27 år og bor i mafians hovedperle Napoli, måske
derfor han har mange spørgsmål i forbindelse med kontrakten. Vi håber den bliver tegnet inden
længe.
Stor succes kræver masser af hårdt arbejde og vi er i gang og nu er vi også startet en e-sport klub
op, om det er klogt må tiden vise.
Til sidst vil jeg sige en kæmpe tak til alle for en fantastisk sæson, jeg ser meget frem mod
samarbejdet i den næste efter en velfortjent sommerferie.



Fremlæggelse af regnskab
Indtægter:
Kontingentet dækker for første gang i klubbens historie hallejen, dette skyldes den store
tilgang af medlemmer. Fra 58 medlemmer i 2014 til over 100 i 2016.
Dermed får vi også større tilskud fra kommunen. Alt dette kræver at man får sig tilmeldt på
hjemmesiden. Vi har fået store indtægter fra vores sponsorere og arrangementerne i
Troldesalen
Udgifter:
Bolde, Streetkurve, kegler, julearrangement, udflugter, sociale arrangementer, halleje,
turneringsgebyrer, konsulenter…..etc
Det hele ender med at driftsomkostningerne ikke svarer til indtægterne nemlig -27.000.-



Valg af bestyrelse.
Ingen af de siddende bestyrelses medlemmer var på valg.
Patrick Mutambo har ytret ønske om at være med og han blev således valgt ind.
Der blev foreslået en ungdoms repræsentant og her meldte Nicklas Jensen fra U17

Så bestyrelsen ser fremover sådan ud:
Morten Jensen
Helga Bertelsen
Karina Munk Jylov
Claus Skyum
Dan Hjeronymus
Per Schjerup Simested
Patrick Mutambo
Nicklas Jensen
Bestyrelsen vil blive konstitueret på førstkommende bestyrelses møde.
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Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer
Claus gennemgik forslag til vedtægtsændringer. Ændringer der skulle gøre at BKV
kan have e-sport klubben under sig, plus nogle generelle ændringer.

Nuværende tekst

Forslag til ny tekst. Nyt = fed skrift

Vedtaget

1. Foreningens navn er:
Basketballklubben Vejen 1981 (BKV 81).
Foreningen er stiftet den 15. april 1981.
Foreningens formål er at udbrede
interessen for basketball.

1. Foreningens navn er: Basketballklubben Vejen 1981 (BKV
81). Foreningen er stiftet den 15. april 1981. Foreningens
formål er at udbrede interessen for basketball og E-sport.

Ja

2. Som medlem optages alle. Optagelse
sker ved henvendelse til træneren.

2.Alle kan optages som medlem og enhver, der har
betalt kontingent skal betragtes som medlem af
klubben og kan derfor deltage i klubbens aktiviteter.

Ja

3. Udmeldelse sker ved henvendelse til
træneren.

3. Udmeldelse sker ved henvendelse til træneren og
foreningens kasserer

Nej

4. Medlemmer har pligt til at underkaste
sig ledelsens bestemmelser. Bestyrelsen
kan udelukke et medlem, men sagen skal
forelægges og endelig vedtages ved den
førstkommende generalforsamling.

4. Medlemmer har pligt til at underkaste sig ledelsens
bestemmelser. Bestyrelsen kan udelukke et medlem. Det
ekskluderede medlem har krav på, at sagen afgøres på
førstkommende generalforsamling, og at den sættes på
dagsordenen som et særligt punkt.

Ja

5. Medlemskontingent og passivt
kontingent fastsættes af bestyrelsen.
Kontingent betales forud og medfører
stemmeberettigelse ved
generalforsamlingen.

5. Medlemskontingent og passivt kontingent fastsættes af
bestyrelsen. Kontingent betales forud og medfører
stemmeberettigelse ved generalforsamlingen. Betalt
kontingent kan ikke refunderes.

Ja

6. Bestyrelsen består af 5 medlemmer og
evt. 2 suppleanter:

6. Bestyrelsen består af 4 – 7 medlemmer og evt. 2
suppleanter. De 4 – 7 medlemmer vælges for 1 år ad
gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på det
førstkommende bestyrelsesmøde. Derudover vælges en
revisor. Der kan, hvis det ønskes, vælges en repræsentant
for ungdomsafdelingen til bestyrelsen samt en
repræsentant for Evolve By BKV81. I givet fald skal
vedkommende være under 18 år og vælges på generalforsamlingen for et år ad gangen.

Ja

Formand, næstformand, kasserer,
turneringsleder og materialeforvalter.
Bestyrelsen konstituerer sig selv efter et
valg. Derudover vælges en revisor. Der
kan, hvis det ønskes, vælges en
repræsentant for ungdomsafdelingen til
bestyrelsen. I givet fald skal
vedkommende være under 18 år og
vælges på general-forsamlingen for et år
ad gangen.

Bestyrelsen tegner med ansvar over for medlemmerne
foreningen. For de forpligtigelser foreningen indgår,
indestår alene dens formue. Personer med tilknytning til
foreningen hæfter ikke personligt hverken økonomisk eller
på anden måde.
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Eventuelt.
Fra deltagerne blev der spurgt:
SP: Kultur arrangementerne, er det opbyggende sportslige emner?
SV: Nej det er underholdende kulturarrangementer, der er med til at give penge til BKV’s
aktiviteter.
SP: Turneringsplan / dommerbord, kører det?
SV: Nej der har været en del udfordringer på logistikken og aflysninger fra andre hold på
Grandprix stævner, ting vi har lært af og er forberedt til næste sæson.
Kåring af årets BKV’er
Bjørk: super dygtig spiller, enormt hjælpsom og vil gerne være seriøs omkring tingene.
Mathias: Siger sjældent nej, bakker op, og viser en stor energi klubbens virke.
Kristine: Møder op til alt, melder sig til alt, dygtig ass. træner og ihærdig.
Hamid: Engageret har fået en stor gruppe bygget op, god til holdet og viser god klubånd.
Victor: talentfuld spiller, bakker op om arrangementerne, hjælper alt det han kan. Er hjælpetrænerengageret og positiv.
Nicklas: Siger sjældent nej, har lavet en masse tekniske ting for os. Vil gerne stå for en
youtubekanal, er engangeret og yder en stor indsats.
Bestyrelsen vedtog ved sidste bestyrelses møde at vælge Victor Gregorsen som den der har været
mest markant. Tillykke med det.
Kåring af pointvindere
Hele 42 medlemmer har meldt point ind og det er mange flere end sidste år.
Der var gavekort til:
nr. 1. Nicklas Jensen
2820 point
nr. 2. Mads Jensen
2465 point
nr. 3. Jonathan Holm
2020 point
Og på lodtrækning vandt Malthe B. Jensen

