Generalforsamling den 29.03.19 BKV81
valg af dirigent.
Lars Jensen
Det bekræftes at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Formandens beretning
Fin formandensberetning af Morten Jensen:
Kære alle
Denne sæson har været noget særligt.
Det har den fordi du som medlem, frivillig, forælder eller sponsor har været med til
at gøre noget, som længe har været savnet – og det i alt sin simpelhed – været med
til at udvikle Vejen Basket. Det er ikke sådan at vi ikke altid har haft fantastiske
frivillige og medlemmer, men i mange år, har vi ikke haft pusterummet til at tænke
udvikling, men i langt højere grad tænkt på vedligeholdelse.
I august 2015 udarbejdede bestyrelsen de arbejdsopgaver som skulle danne
grundlaget for ansættelse af en Udviklingsansvarlig og træner. De to nyansatte
skulle så sammen med bestyrelsen udgøre det ”professionelle” team som skulle
sikre det fremtidige arbejde med udvikling af BKV81
Med ansættelsen af en udviklingsansvarlig, var der i BKV81skabt et team af
basketballmæssigt kompetente personer, som allerede i de første år, har vist deres
store værdi for klubben. Der skal derfor til alle lyde en stor tak for deres indsats, i
årenes løb.
I ungdomsafdelingen har det været målsætningen, at give alle vores
ungdomsspillere muligheden for en sportslig udvikling, gennem oprettelsen af
stærkere trænerteams på holdene U11, U13 og U15. Ideen er, at et trænerteam skal
samarbejde omkring træning af ét hold således, at der udvikles et træningsforløb,
som passer til det enkelte holds niveau. Ved at vælge et system med trænerteams,
er det vores målsætning at skabe bedre træningsforhold, hvor der kan fokuseres
mere på den enkelte spiller gennem, at der er en ansvarlig træner, assisterende
trænere og unge nye trænere. De nye unge trænere er spillere fra U17 og U19
holdene og det er tanken, at de skal agere som rollemodeller for de yngre spillere.
Da vi ansatte Henrik Niebuhr var målsætningen at skabe et fundament, der sikrer

stabilitet og udvikling af ungdomsafdelingen. De første år har vist, at ansættelsen af
en Udviklingskoordinator, har været en god og rigtig beslutning. Vi har set en
udvikling med nye hold og medlemmer, specielt i aldersgrupperne fra 6 til 15 år. For
aldersgrupperne fra 15 til 19 år har det været meget op ad bakke, hvilket
formodentlig skyldes, at vi for denne gruppe ikke har haft et samarbejde, som vi har
for de yngste. Dette vil der blive rettet op på, i den kommende sæson.
Da Henrik har valgt at følge sit hjerte mod Spanien, er dette hans sidste sæson i
Vejen for denne gang. Vi ser frem til at han kommer tilbage og siger på gensyn samt
tak for en stor indsats.
Afløseren på denne post bliver John Klausen, som er et anerkendt ansigt i dansk
basket, og han er allerede trådt ind i rollen og er meget med i tingene i forbindelse
med kommende sæson.
Tak for indsatsen Henrik og velkommen til John, som bliver en stærk profil på
posten.
I indeværende sæson har vi haft 7 ungdomshold, hvilket betyder, at vi dagligt har
godt med ungdomsspillere, der lægger deres vej forbi Vejen Idrætscenter for at
træne. Det at komme i Vejen IC eller at være på rejse med sit hold, betyder for det
enkelte ungdomsmedlem, at der bliver skabt mulighed for nye venskaber og
spændende relationer, på tværs af holdene, i klubben. Vores målsætning er at skabe
et fristed i Vejen IC, for vores ungdomsspillere, hvor der ikke bliver gået op i om man
er god i skolen eller om man har det rigtig tøj på. Her er det basketball, der tæller,
hvad ellers?
I år har vi forsøgt at med i pigeprojekt med Lemvig og Odense, det bliver spændende
at følge med AD og John som vores repræsentanter. Tak for det til jer.
Udvikling:
BKV har på det strategiske og politiske område udviklet en synlig profil, hos både
forvaltningen og politikerne i Vejen Kommune. Strategien har været at få BKV81på
landkortet, som en positiv og aktiv medspiller. En moderne og ansvarsfuld forening i
drift, der overfor det politiske system, har søgt samarbejde og forståelse, frem for
ultimative krav som kan være svære at få realiseret.
I sæsonen har der været fokus på fundraising, gennem etablering af et skole –
foreningssamarbejde, at starte en ny proces for klubbens udvikling, som startede
med et bestyrelsesseminar. Resultatet af bestyrelsesseminaret blev oplægget til en
revidering af klubbens politiker og strategier.
I sæsonen er der blevet arbejdet på eksisterende samarbejder og nye tiltag til
samarbejde. Her kan nævnes det fortsatte samarbejde med Børnebasketfonden,
talentgruppe i forbindelse med Campus, et skolesamarbejde, der løber frem til
slutningen af 2020, hvor det så bliver evalueret.

I den kommende sæson vil der blive fokuseret på nye projekter, i form af nye
samarbejdspartnere, fonds fundraising, samt en øget styrkelse og kvalitetssikring af
skolesamarbejdet. Endelig vil der fortsat blive lagt kræfter i at videreføre det
strategiske og politiske arbejde i Vejen Basket, gennem møder omkring de
nuværende og fremtidige handlingsplaner.
Senior:
Vores udfordring omkring seniorafdelingen er, at vi glædeligt har spillere – en del
som kommer udefra, og dette kan betyde at et fælles udgangspunkt for kulturen,
skal vi finde i respekten for hinanden. Men klubben først, er nogle gange et slogan
der kan støde nogen. Vi siger tak for en spændende sæson i 2. div som oprykker og
dermed også et kommende slutspil.
Kommunikation og sponsor:
Vejen Basketball er i disse år inde i en spændende udvikling, hvor mange nye
projekter startes op og ideer bliver til nye tiltag. Vi har indtil nu ikke været dygtige
nok, til at fortælle omverdenen, om alle de fantastiske ting vi gør, i dagligdagen.
Efter at have trådt vande i et års tid besluttede bestyrelsen i marts måned, at vi ville
forsøge at finde en person til, at varetage området kommunikation & salg. Nu er vi i
land med dette, og vi glæder os inden længe til at præsentere vores nye mand på
posten. Økonomi:
Jeg vil ikke gå dybere ind i regnskabet, da Helga vil fremlægge dette om et øjeblik.
Kan dog blot konstatere det ikke er tilfredsstillende.
Bestyrelsen:
Man kan ikke anklage Vejen basket og bestyrelsen for at ligge på den lade side.
Endnu engang kan bestyrelsen se tilbage på en sæson, fuld af nye projekter specielt
på ungdomssiden, hvor vi med tilfredshed kan se tilbage på mange nye
ungdomsmedlemmer. Den siddende bestyrelse besidder i dag mange
ledelsesmæssige kompetencer og det enkelte bestyrelsesmedlem har efterhånden
mange års erfaring med bestyrelsesarbejde. Det at have en erfaren bestyrelse, er af
meget stor betydning og stærkt medvirkende til, at opgaver løses optimalt samtidig
med, at der er overskud til at sætte nye projekter i søen.
Fra min side skal der lyde en stor tak til alle i bestyrelsen og frivillige på kontoret, for
deres store arbejdsindsats gennem 2018/19 samtidig med, at jeg glæder mig til et
fortsat samarbejde i sæsonen 2019/20 omkring den fortsatte udvikling af Vejen
Basket.
Selvom vi godt kan bruge flere frivillige til varetagelse af ubesatte arbejdsopgaver,
så må vi ikke glemme de mange medlemmer, der løbende gennem sæsonen udfører
et stort frivilligt arbejde, enten som trænere, ledere, ved events eller ledere på et

eller andet plan. Til alle disse frivillige skal der fra min side lyde en varm og hjertelig
tak, for det store arbejde der udføres for Vejen Basketball, uden hjælp fra de mange
frivillige, ville Vejen Basket ikke kunne fungere optimal.
Det er ganske imponerende, hvad I magter som hjælpere, hvilke smil i bringer og
alle er med på at gøre det bedste. TUSIND TUSIND TAK. Som I ved tager vi i dag
afsked med nogle bestyrelsesmedlemmer som har ydet en flot indsats for klubben.
Den første er Karina, som valgte at træde ind i bestyrelsen sidste år, desværre har
tiden ikke helt været tilstede, og du må prioritere – det har Du gjort og har lovet du
stadig kommer og hjælper. Tak for din indsats Karina
Sønnike har også valgt at lægge fokus på skolen, og måske ass. træner.
Skole først og bagefter fornøjelse. Tak for din indsats Nicklas.
Claus, Moneyman, budgetman, det kan man ikke mand, nu skal vi lige passe på
mand, smilende mand, debatlysten mand, jeg kunne blive ved.
Stor tak for dine inputs – stor tak for snakkene og tak for din hudløse ærlighed som
kan skrælle selv den hardcore mand fra hinanden.
Tak for indsatsen Claus.
Laila valgte også sidste år at indtræde om årets BKV’ér og tage udfordringen
omkring turneringsleder. Det har skisme ikke været nemt, da samtidigt forbundet
fuckede det hele op med en ny struktur etc.
Det dur ikke og er en omér fra forbundet.
Laila, du skal passe lidt mere på dig selv, men har ikke sagt helt farvel.
Tusind tak for din tilgang og store indsats – du har gjort det godt.
Jasmiin har efter et år i bestyrelsen også valgt, at sige stop og prioritere sin tid til sit
arbejde og spillet på banen. Vi forstå det godt Jasmiin tak for indsatsen.
Til sidst skal vi tage afsked med vores alle sammen’s Helga. Hvis jeg skulle opridse
alle de ting du har gjort, så ville det tage timer. Det ville være ganske uoverskueligt,
men jeg vil forsøge at plukke nogle væsentlige ting frem: Regnskab, en fantastisk og
fremragende indsats – dybeste respekt.
Arrangør af Kvickly arrangementer med hotdogs, events i Troldesalen, trøjevask,
kørsel, opbakning til kampe på hjemmebane – diskussionslysten, klare holdninger,
det skal gå rigtigt til, indkøber til at ordne lejligheder.
Jeg stopper her. Men kunne blive ved.
Kære Helga – stor respekt og tusind tak for den store store indsats.
Men nu er det familiens tur, de har givet meget tid og plads, og nu skal de have hele
Helga.
Vi glæder os over du ikke løber skrigende væk, vi glæder os over, at du altid er en
rigtig ildsjæl, og gerne vil hjælpe i det omfang du kan.

Tusind tak for det Helga.
Inden jeg runder af, vil jeg også sige, at det er nu officielt efter aftale med
pågældende , at vi ikke af økonomiske årsager kan forlænge aftalen med vores 2x
proffer Nadir og coach Christian.
Vi er ærgerlige over, at vi ikke kan fortsætte vores færd sammen, for Christian er en
fantastisk fyr, som vi alle i klubben sætter stor pris på. Men vi er nødt til at udøve
rettidig omhu og økonomisk ansvar. Vi er dog dybt taknemmelige for den indsats du
har ydet i den tid du har sat dit præg på Vejen. Vi har taget store spring sammen, og
du vil ikke blive glemt.
Måske vi ses igen i vejen basket. Døren er i hvert fald åben.
Med disse ord sætter jeg beretningen til debat.

Fremlæggelse af regnskab
På sidste års generalforsamling blev det oplyst, at bestyrelsen i det kommende år
ville investere penge i 2 udenlandske trænere samtidig med, at vort senior
herrehold var rykket op i 2. division. Et budget for det kommende år 2018 viste et
underskud på 87.500 kr.
Desværre har forventningerne til nye sponsorater ikke helt holdt stik, da der her har
været et fald på 84.000 kr. samt opstarter initiativ til en Erhvervsklub har resulteret i
et underskud på 42.000 kr. og en samlet stigning på 74.000 til udenlandske trænere
og sportschef.
Indtægten fra kontingent og afholdte events er stort set uændret, dette på trods af
2 events som gav underskud. Der er planlagt 2 events mere i 2. halvår 2019.
Resultatet for 2018 er et underskud på ca. 178.000 kr. som bestyrelsen ikke finder
tilfredsstillende.
Derfor er al aktivitet på tegning af foredrag vedr. erhvervsklub sat på hold og begge
udenlandske trænere er opsagte til udgangen af sæsonen.

Et budget for 2019 viser et nul-resultat, når der tages højde for den resterende
udgift til nuværende opsagte trænere indtil slut sæson og uden ansættelse af ny
udenlandsk træner. Bestyrelsen vil meget kritisk se på hvilke ændringer og
besparelser der kan arbejdes med.
De tilstedeværende blev opfordret til meget gerne, at måtte gøre brug af deres
netværk for evt. tegning af mulige sponsorater

Valg af bestyrelse:
Formand: Morten Jensen stiller op til genvalg
Næstformand: Dan Klitgaard stiller op til genvalg
Kasserer: Helga Bertelsen ønsker ikke genvalg – bestyrelsen opstiller en kandidat.
Menigt medlem: Laila Hejlskov: Ønsker ikke genvalg -Bestyrelsen opstiller en
kandidat.
Menigt medlem: Jesper Fallesen stiller op til genvalg
Menigt medlem: Patrick Mutumbo stiller op til genvalg
Mening medlem: Karina Jensen ønsker ikke genvalg – ønsker en kandidat.
Suppleant: Claus Skyum ønsker ikke genvalg
Suppleant: Nicklas Jensen ønsker ikke genvalg
Valgt ind i bestyrelsen blev:
John Klausen og Hanne Beck Christensen
Valg af revisor: Martin Holm
Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkommende forslag
Kåring af årets BKVér.
Årets BKVér er en person som har ydet en ulastelig indsats gennem flere sæsoner.
En person som har haft fingrene mange steder, hvor der var brug for styring.
En person hvor opgaven ikke er for stor eller lille
En person hvor smilet altid sidder godt.
En person fortjener en kæmpe ros og stor anerkendelse for sit virke igennem mange
år.
Årets BKVér er Helga Bertelsen
Tillykke :-)

Kåring af vindere af Klub Point og gavekort hertil:
1500kr 4700 point: Martin Hejlskov
1000kr 3775 point Nicklas Jensen
500kr 3700 point Jakob Bertelsen
300kr lodtrækning Martin Larsen
Eventuelt.
Der er et ønske om, at der gives mere plads til bredden, Morten Jensen siger at her
kommer John K ind i billedet og vil tale om forventninger med de enkelte hold.
Der ønskes at det sættes krav til hvad man skulle kunne på de enkelte årgange også
her vil John K være på opgaven.

