Penya Barcelonista de Copenhagen
Referat af generalforsamling 21. april 2018
1. Valg af dirigent
Lennart
2. Valg af referent
Lene
3. Præsidentens beretning
Medlemsmæssigt er vi stabile, gamle forlader os, nye kommer til. Det er svært at fastholde,
når vi ikke har et fast sted at se kampe. Vi har shoppet lidt rundt og der er mange holdninger
til hvor vi skal være. Vi prøver nu Rosie McGees, hvor man vil søge at samle alle barcafans. Det er et godt initiativ, men første gang vi var her, var skærmen udskarp, lyden
elendig, betjeningen kunne være bedre, de har ikke Estrella. Arrangementet i dag er OK.
Det er op ad bakke med vores penyakort – men nu er de på vej hjem, og de kommer ud til
folk asap.
Vi er medlem af World Penya (det skal vi) og derigennem har vi en mail, som vi har utroligt
svært ved at komme i kontakt med, så vi får ikke informationer. OAP’en, som er klubbens
medlemssystem, bruger ikke notifikationer, så vi får ikke besked om, når der skal betales for
kort. Det er noget op ad bakke.
Billetbestilling fungerer dog. Selvom der nu ændres på de muligheder vi som
penyamedlemmer har for at få billetter til de store kampe. Vi har tidligere søgt og fået
billetter til både CL-finale og Classico; men der er ikke længere den samme garanti. Vi skal
søge, og i øvrigt selv holde øje med, hvornår der kan søges på billetter. Lavprofilkampe er
der ikke problemer med, der får vi 15% rabat via vores penyalogin.
4. FCB Billetter – Ny procedure
Se ovenfor
5. Godkendelse af regnskab, herunder disponering af overskud
Regnskabet blev godkendt. Det besluttedes at yde 2000,- kr. i støtte til Ombold –
Hjemløselandsholdet. Kontingentet fortsætter uændret.
6. Indkomne forslag (forslag til behandling skal mailes til bestyrelsen senest den 16. april
2018)
a. Fast bar – eller skal vi shoppe
Det er afgørende, at vi kan byde medlemmerne på noget. Events før store kampe,
drikkevarer med rabat. Der var stor kritik af vores første kampe på Rosies med elendig
lyd, ingen rabat, langsom betjening. Vi hænger ikke ud før og efter kampe som f.eks. de
engelske fans gør, der skal derfor laves et stykke arbejde, for at det bliver sådan, og kan
vi det. De faldne bemærkninger samles og præsenteres på et møde med Rosies, hvor vi i
øvrigt gerne hører mere til, hvad Rosies vil gøre for at trække Barca-fans fra de øvrige
barer til Rosies. Men det betyder også, at vi skal være flittigere til at komme til
kampene.
Det blev besluttet, at bestyrelsen laver en plan for sæsonen 2018/2019

b. Barcelona rejse 2019
Det besluttedes, at når vi har kampprogrammet udvælger vi en kamp i forårssæsonen.
Rammerne er de samme. Folk finder selv til Barcelona incl. Hotel, Penyaen skaffer
billetter og er vært ved en fælles middag.
c. Aktiviteter 2018/2019













Der er Fan CUP 1. lørdag i august i Vanløse Idrætspark
Et event i forbindelse med overrækkelse af støtte til Ombold
Der skal være mindst 2 medlemmer til stede hver gang, så vi viser, at vil det.
Større åbenhed overfor medlemmerne.
Forhandle rabatter på drikkevarer
Events ved de store kampe
Julefrokost
Sæsonstart
Classico, CL og Copa del Rey
Biograf (Catalansk Film Festival)
Rejse til Barcelona hvert 2. år
Der afsættes 5000,00 til events ved højprofilkampe til promovering, rabatter o.a.

7. Budget, herunder fastlæggelse af kontingent
8. Valg





Søren Skov – Præsident – 2 år
Stig Frisk – bestyrelsesmedlem – 2 år
Ronni Bendtsen – suppleant – 2 år
Sofie Vinding – Revisor

Alle blev valgt
9. Eventuelt
Søren Skov fortalte om penyaen start og at der nok ikke var helt så meget styr på det
organisatoriske – derfor er der stor tak til Lene for at hun har fået styr på den organisatoriske
del af penyarbejdet.

