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Referat
1. Valg af dirigent.
Da vores sædvanlige dirigent ikke kunne denne aften, var Klubbens eneste æresmedlem
Lars Jensen blevet forespurgt. Han takkede ja til opgaven.
2. Formandens beretning.
Det har været et år der har budt på mange spændende ting. Aktivitetsniveauet er kommet
op. Der har for de flittige været mulighed for at træne 5 gange om ugen. Men når man
laver sådanne ambitiøse forandringer kan det godt være på bekostning af klubbens
basisværdier, så der skal vi have rettet ind så der igen er plads til at hygge sig og/eller være
seriøse.
Raphael og Henrik er vores helt store satsninger denne sæson. Henrik har fået mere tid i
klubben og skal sparre med alle trænerne. Henrik og Raphael vores fuldtidscoach er i
samarbejde med Karina og Morten med til at tegne den røde tråd.
Campus Vejen samarbejdet fungerer rigtigt godt. Raphael arbejder på grønvangsskolen
nogle ekstra timer. Det er godt for klubbens rekruttering. Stor tak til Raphael, du har
virkelig gjort noget godt for vores klub.
Vi har nogle rigtig gode trænere til vores ungdomshold. Henrik med U12, Hamid med U14
og AD med U16 I har gjort det rigtig godt, det er fornøjelse at have jer, stor tak for det.
Mads, Kristian Fink, Kristian Otte og Magnus er nogle rigtig seje assistent coaches, I skaber
værdi som fællesskab, god stemning etc.
Vores succes med eventsene er meget afhængig af at I forældre, spillere og andre hjælper
til. Det er de arrangementer der gør at vi kan optimere tingene i hallen, lave tur til
pokalfinaler etc. Tak til alle for det.
Positive tanker til vores sponsorer OK, Slagter Knag, Bog & Ide, Kvickly de spæder godt til i
klubben. Vi kan kun opfordre til at støtte dem.

Årets BKV’er:
Dygtig spiller, træner, kammerat, har været med til SFO basket Mads Zippor
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Pointvindere:
1) Mikkel Jensen
2) Mikkel Schjerup Simested
3) Martin Heilskov
4) Mads Zippor (ved lodtrækning)
Vi har en god og velfungerende bestyrelse, det er mange store problemstiller der er oppe
og vi prøver at tilgodese alle lige. Vi er dog af og til nød til at sætte nogle retningslinjer og
det har vi brug for at I bakker os op i.
Helga overtog den svære kasserer post fra Lars, men har gjort det godt. Der er blevet
justeret lidt på opgaverne for at lette byrden lidt, så din familie også har lidt gavn af dig 
Per med hjemmeside, billeder, diverse indlæg, blanketter og alt muligt
Dan turneringsposten er et arbejde der giver mange sjove oplevelser, der er meget der skal
tages hensyn til. Dommerbor, stævner, flytning af kampe, haltider osv.
Karina Sportslig ansvarlig med mange gode ideer, masser af udvikling.
Karsten Du har ført mange skibe i land i BKV, om nogen har du styr på vores OK, og du har
været en ildsjæl, Derudover er du ofte barformand, italesætter af holdninger, du har været
medspiller på eliteprojekt med Haderslev, du har hele tiden haft en god fornemmelse af
klubben. Men som du sagde til sidste bestyrelsesmøde – Jonas har ikke spille de sidste par
år, nu er det tid til jeg trækker mig. Men jeg vil gerne hjælpe med ok stadigvæk – vi har alle
stor respekt for din tid i klubben, og vi bukker og takker for din indsats og siger Ja tak til OK
hjælpen og du skal vide du er altid velkommen tilbage.
Stor tak til alle.
3. Fremlæggelse af regnskab
Rigtig gode sponsorater fra alle vores sponsorere, sammen med vores grund indtjening
kontingenterne gør at det næsten kan rende rundt. Det der gør at vi kan få det til at løbe
rundt endda med et fint overskud er vores arrangementer i troldesalen.
Så igen i år kan vi mønstre et pænt overskud til udvikling af klubben de kommende år,
trods øgede udgifter til trænerlønninger, konsulent, Cheif Coach Raphael og alle de andre
udgifter.
4. Valg af bestyrelse.
Da Karsten Nielsen har valgt at gå efter mange års tro tjeneste er der en i underskud.
Claus Skyum som spiller på Herreholdet vil gerne stille op og han blev valgt ind uden
modstand.
Den nye bestyrelse består efterfølgende af:
Morten Jensen
Helga Skovmose Bertelsen
Karina Munk
Claus Skyum
Per Schjerup Simested
Bestyrelsen konstituerer sig ved først kommende møde.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
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6. Eventuelt.
Dommerbord? Det går så nogenlunde, men vi skal være opmærksomme på at få oplært
spillerne i det. Vi skal være klar også til næste sæson.
Forældre kunne sidde ved dommerbord? Basketball er rimeligt komplekst både med
tidtagning og protokol. Derfor kræves det at man er godt inde i tingene. Ved ”Grandprix”
stævnerne er reglerne forenklede, så der kan alle med en begrænset viden håndtere det.
Arrangementerne i Troldesalen er blevet nemmere at håndtere. Det skyldes nok den store
erfaring klubben efterhånden har og samarbejdet med Vejen Idrætscenter.

