Penya Barcelonista de Copenhagen

Referat af generalforsamling 23. april 2017
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Lennart Storgaard
2. Valg af referent
Lene Hastrup
3. Præsidentens beretning
I præsidenten’s fravær fortalte vice-præsident Erland om det forgangne år, om vores
udfordringer med at se kampe på Den Glade Gris, at vi selv er for sløve til at dukke op til
kampe, om vores udspil med at besøge andre sportsbarer, om året’s julefrokost, vores tur til
Barcelona, hvor vi blev behandlet som VIP-gæster i forbindelse med opsætning af crest på
Camp Nou. Det var en rigtig god tur. På den åbne gruppe på FB er der 1.500 følgere, og det
smitter heller ikke af på fremmødet til kampene på grisen. Fancuppen i august, hvor det ikke
gik særlig godt - det gør vi bedre i år.
4. Godkendelse af regnskab, herunder disponering af overskud
Lene fremlagde regnskabet som blev godkendt. Kontingentet er uændret, men kontingent for
børn nedsættes til 100,00.
5. Indkomne forslag
a. Fast bar – eller skal vi shoppe?
Vi har ikke så meget at forhandle med, vi holder fast i grisen, men aflægger besøg på
andre sportsbarer, hvor vores medlemmer også kommer. Vi vil måske også lave
nogle private kampvisning arrangementer, da et af medlemmerne sagde han havde
projektor derhjemme.
a) Budget, herunder fastlæggelse af kontingent
a. Kontingentet er uændret, men kontingent for børn nedsættes til kr. 100,00.
b. Barcelona rejse 2018
Det blev besluttet at reservere resten af det hensatte beløb til crest og BCN-tur i
2016, kr. 6.584,43, med henblik på en fælles tur til BCN i 2018 efter samme koncept
som i 2016.
c. Aktiviteter 2017/2018
Fancup (august 2017), Ecco Walkathon (sept/okt 2017), Katalansk Filmfestival (feb,
2017)
d. Der doneres kr. 2.000 til Dansk Folkehjælp til udsatte børns sommerferie.
e. Det besluttedes at deltage i ECCO Walkathon, hvor der doneres penge til bl.a. SOS
børnebyerne. Det er en event der finder sted 4 steder i landet, og giver vores
medlemmer udenfor Sjælland mulighed for at præsentere penyaen. Der vælges
familieturen, og penyaen betaler for medlemmer + deres børn. Alle andre er
velkomne til også at gå med, men for egen regning.
f. Der er sommerafslutning, tidspunktet vælges, når vi er sikre på udfaldet af ligaen.
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Erland Jacobsen – vice-præsident
Lene Paludan Hastrup – kasserer
Mick Jønsson – bestyrelse
Ronni Bendtsen – Suppleant – 1 år
Jacob Grønvall Hansen – 2 år
Sofie Vinding – Revisor

c) Eventuelt
Følgende emner blev drøftet
1. Hvordan sikrer vi større fremmøde
2. Event med egenbetaling på kampdage
3. AI Cafe – Marius
4. Spørgseskema
5. Peoples Press debatmøde
6. Hvordan skaber vi større interesse for medlemskab
7. Kan vi håndtere at vokse
8. Vi vil ikke bruge penge på administration
9. Vi vil fastholde kontingentet
10. Have aktiviteter ved mindst 1 kamp om måneden
11. Have aktiviteter ved CL-kampe
12. Bestyrelsen skal diskutere evt. samarbejde med forskellige danske FCB-hjemmesider.

