Referat fra Penya Barcelonista de Copenhagens generalforsamling d. 23. Marts 2014
Afholdt fra kl. 17.00 til kl. 19.00, i Århusgade 14, 2100 København Ø

!
!

Inklusiv bestyrelsen var 18 medlemmer af Penyaen til stede.

Pkt. 1. Valg af Dirigent og referent
Bestyrelsen foreslog:
Dirigent: Lene
Referent: Vivi
Begge blev valgt uden modkandidater.

!
Pkt. 2 Præsidentens årsberetning
August:
Søren og Ida repræsenterede Penyaen ved FCBarcelona summer Camps for unge i DK
Vivi repræsenterede Penyaen ved XXXIV World Congress of Barca Supporters Clubs i Barcelona
Penyaen deltog i fan cuppen og blev no 7

!
September:
Grill på Amar strand Flg. deltog: Søren, Erland, Ida, Bo Christensen, Stephan, Bo Hansen,
Joakim, Alinee (Sørens kone) og hendes mor, samt Erlands mor - dvs. 10 i alt. Der blev grillet,
svømmet og varmet op til Fan Cuppen med lidt småbold:-) Desuden blev (penya)flaget vist,.

!
Oktober:
El Clasico – Forslag sendt til medlemmer ang. Konkurrence om original FCB trøje, sponseret af
Emil – Ingen tilbagemelding fra medlemmer- konkurrencen trukket tilbage. Der var dog stort
fremmøde på Magraths

!
November:
Erland, Mick, Stig og Vivi repræsenterede Penyaen i Amsterdam mod AJAX
Mick og Stig kom direkte til stadion fra lufthavnen og mente at det store politiopbud var for
meget. De synes også, at der var for mange, der røg hash på stadion og det var for dårligt, at
FCB fans skulle vente så længe på stadion, før det blev tømt.
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Erland og Vivi var i byen før kampen og mødtes med andre Penyaer til fælles hygge før de tog
afsted til stadion. Penyaerne i Holland havde lavet flere arrangementer. Udover de
arrangementer, der var i centrum, havde de også arrangeret en event ved stadion, hvor FCB
fans kunne mødes og få et måltid mad før kampen. Generelt var stemningen god mellem Ajax'
og Barcas fans, og hjemturen med metroen var præget af godt humør.

!
December:
Julefrokost – med pakkeleg – og konkurrencer
Vi fik julefrokostbuffet med dertilhørende ris a'la mande, med hasselnød, da mandlen var
blevet væk. Mandelgaven, var en FCB hat, som Lene vandt. Vinderen af barca-quiz vandt
denne sæsons spillertrøje. Desuden blev der spillet bordfodbold og en projekter med visning af
gamle storsejre bragte glædelige minder og højt humør.
Januar:
Ingen arrangementer
Februar:
Søren havde en arbejdstur med sine elever. Turen gik til Barcelona og Søren havde arrangeret
at eleverne kunne mødes med Penya Barcelonista Anguera, der blev etableret i 1957.
Der blev arrangeret en kamp mellem denne penya og Søren’s elever. På vejen mødte Søren
Allan Simonsen – Søren tog kontakt og fik hans e-mail – og Allan Simonsen gav tilsagn om at
besøge os, og give os et foredrag om hans liv i Barcelona. Der var general opbakning til at
arrangere et sådan møde, og Stefan synes at vi skulle lave en event, så der kunne komme
flere medlemmer.

!
Marts:
Generalforsamling (afholdt dd) med efterfølgende Tapas på Magraths, Østerbrogade 112, hvor
vi også så El Clasico ☺

!

TANKER om resten af sæsonen
April:
Copa d. 16. april – er onsdag før Påske – første leg spilles 21.30,
Forslag modtages (skal vi arrangere fælles spisning, konkurrencer etc.)

!

Maj:
Afsluttende grillarrangement i fælledparken. Forslag modtages (fælles picnic – spil - bold etc.)
Årsberetning blev GODKENDT af generalforsamlingen, om end Lennart gerne ville have
julefrokosten nærmere uddybet
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Pkt. 3 Kasserens aflæggelse af regnskab
Emil fremlagde mundligt regnskab
Penyaens Indestående i banken er pr 8. marts 2014:
DKK 8264,12
Hovedposter 8/3-2013-8/3-2014
i DKK
Indtægte
r
Kontingent
Sponsorstøtte

Udgifte
r

10.500
700

Merchandise

1050

420

Events

1400

5.423

Online aktiviteter
Bankgebyrer

440
1033

!
Regnskabet blev GODKENDT af generalforsamlingen

!
Pkt. 4 Vedtagelse af Budget og medlemskontingent

!
BESTYRELSEN foreslår følgende budget:
Ud fra forsigtighedsprincippet foreslår bestyrelsen at vi holder næste års kontingent uændret
på DKK 200,- per år.
OBS: kontingent opkræves først til udgangen af 2014, da der sidste år blev opkrævet for
resten af 2013 samt hele 2014. Indtægten kan derfor først medtages til 31/12-2014…
Bestyrelsen estimerer med uændret medlemsantal i 2014.
Vi har pt 46 medlemmer – heraf er der 41 betalende medlemmer – (bestyrelsen betaler ikke
kontingent)
Vi opererer nu også med sponsorstøtte a 700,Herudover har vi indgået aftale med NIKE om, at Penyaen opnår kommission af det salg, der
sker af FCB merchandise via Nike linket på vores hjemmeside Penya.dk.
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Budgetterede omkostninger: bankabonnement, internetdomæne, præsidentens medlemskab af
FCB, afholdelse af arrangementer, bl.a. julefrokost.
Der opstod nogen debat under fremlæggelse af budget.
Der var utilfredshed med de vilkår der er på Magraths. Dels at der er for dårlige forhold til at
se storskærm (de fleste pladser er med ryggen til storskærmen) Dels at man som Penya
medlem ikke kan reservere bord - det skal gå via Penyaen. Stig foreslog at vi flyttede
arrangementet til en anden bar - og evt. også selv investerede i en fremviser.
Stig foreslog ydermere, at vi hæver kontingentet med 100-200 kr. Mer-indtægten kan så
bruges til enten køb af en fremviser eller til at Penyaen arrangerer en delvis betalt rejse til
Barcelona.
Bestyrelsen oplyste at der allerede nu er tanker i gang om at flytte til et andet sted, og
Lennart blev bedt om at fortælle om det nye sted, han er ved at sætte op. Det nye sted ligger
ved torvehallerne, tæt på metro og s-tog.
Lennart tager ordet og fortæller om den nye bar ved torvehallerne. Det er i 3 etager- 1 etage
er sportsbar – der vil være 3 storskærme og 1 lærred. Lennart forventer at være klar til
indvielse d. 11. april og Penyaen er inviteret, så vi kan se om vi har lyst til at være der. Der er
en Tapas-bar i torvehallerne, hvor man kan bestille mad og hente 10 min senere. Man må
gerne medbringe Tapas til kampene.
Lennart lover at vi stadig får Penya-fordele. Man skal sige, at man kommer fra Penyaen og så
kan man booke et bord - Man kan ikke booke 40 pladser til CL og så først komme 10 min før –
Hvis man reserverer bord, skal man møde min. 1 time før.
Stig vil gerne se baren an – og vil gerne høre om rabatordninger.
Steffan kunne godt tænke sig, at Lennart skyder det nye sted godt i gang evt. med en
happening med Allan Simonsen.
Enighed om, at vi gerne vil prøve det nye sted af – og forlader Magraths på en pæn måde.
Søren vil gerne have at vi slutter sæsonen hos Magraths-og starter den nye sæson hos
Lennart.
Forslag om, at Penyaen laver et arrangement hos Lennart til VM, så vi kan se Spaniens første
gruppekamp sammen. Herudover kan Penyaen også se Formel 1 events hos Lennart, hvis der
er stemning for at følge Kevin M. ☺
Der opstod debat om hvorvidt 200 kr er det rigtige beløb for Penya-medlemskabet.
Der opstod debat om, HVAD Penyaen skal bruge overskuddet til
Bestyrelsen vil gerne have lavet vores ”Penya crest” som vi kan hænge op på Camp Nou.
Budget 100 -150 EUR
•

Lene foreslår at vi i 2016 (hvor vi fylder 5 år) får lavet vores ”supporters club’s crest” ,
og arrangerer tur til Barcelona, hvor Penyaen udover højtidligheden med at hænge
vores våbenskjold op, og så kan se en kamp sammen. Så har vi 2,5 år til at spare
sammen og det har medlemmerne også.
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•

Stig foreslår at vi allerede til næste år, arrangerer denne tur, og beder medlemmerne
om de penge der skal til for at få arrangementet ført ud i livet.

•

Lennart mener, at det er lidt broget at bede medlemmer om flere penge. – det er bedre
at budgettere med dette arrangement over kontingentet.

•

Stig foreslår, at vi tager det over den ekstraordinære generalforsamling i Nov-Dec i år.

Debatten afrundes med at vi tager dette punkt (hvorvidt vi skal have en platte i 2015 eller
2016), på en ekstraordinær generalforsamling – til November/December i år

!
Dirigentens forslag som blev vedtaget
Dagsorden til næste års generalforsamling:
Der skal være et punkt på dagsordenen, hvor generalforsamlingen kan stille forslag til
budgettet. Dette punkt skal være før bestyrelsens budgetforslag. – således at input fra
generalforsamlingen skal kunne stilles til afstemning.
VEDTAGET: Kompromis:
Dette års budget vedtages med den betingelse: at afholde en ekstraordinær
generalforsamling, inden årets udgang, dvs. der skal indkaldes til ekstraordinær
generalforsamling i Oktober – med henblik på afholdelse af den ekstra ordinære general
forsamling i November, dog senest primo december 2014.
Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling: Beslutte kontingent og budget for 2015
Budgettet for 2015 skal vedtages inden udsendelse af kontingent opkrævninger for året 2015.

!
Pkt. 5 Behandling af indkommende forslag og evt. vedtægtsændringer
Bestyrelsen har ikke modtaget forslag eller vedtægtsændringer.
Ang. Vedtægtsændring om længden af bestyrelsens valgperiode, blev det besluttet, at der kan
tillades vedtægtsændringer til dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling i Nov/
Dec. Husk at vedtægtsændringer skal indsendes til bestyrelsen min. 1 uge før
generalforsamlingen.
Pkt. 6 Valg af Præsident og bestyrelse
•

Bestyrelsen indstiller Søren der vælges uden konkurrence. Søren vælges med
klapsalver

•

Den øvrige bestyrelse er villig til genvalg: Erland, Emil, Lennart og Vivi, som alle
vælges.

•

To suppleanter skal vælges ved afstemning.

•

Lene og Bo blev foreslået af bestyrelsen og blev begge valgt med klapsalver
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•

OBS: Alle er valgt for 1 år og alle er derfor på valg igen til næste år.

Andre opstillere: Stig vil gerne stille op som suppleant, men trak sit kandidatur.

!
Pkt. 7 Eventuelt
Jonas spørger efter Penya-kort og klager over at der ikke bliver givet rabat uden.
Erland fortalte om de nye Penya-kort og om de manglende Penya-kort som forventes at
ankomme i April. Penyaen har udstedt midlertidige medlemskort – og Lennart delte ud til de
medlemmer der var til stede, og som ikke endnu har modtaget det officielle.
Stig spørger om der er interesse for hockey kampe – og andre kampe, som man også kan se
når man er i Barcelona. Der var delte interesser.
Søren – fortæller om Penyaens forpligtigelse til at yde socialt arbejde. – Søren fortæller om sit
forslag, der går ud på at lave et arrangement for unge drenge med muskelsvind, hvor de kan
komme til en kamp på FC Nordsjællands arena.
Der opstod debat, hvorfor det var FC Nordsjælland der blev valgt.
Der var enighed om at arrangementet var ok, budgettet på 1000,- var også ok – men stedet
kan diskuteres. Søren kan arbejde videre med projektet
Lene har tidligere undersøgt muligheden for at spille mod hjemløselandsholdet. – vi skal bare
henvende os. Arrangementet kan evt. afslutte med fælles tapas. Dette var der bred enighed
om var en rigtig god ide, som bestyrelsen kan arbejde videre med.
Lene nævnte et kommende arrangement der handler om Cava og Tapas smagning - der bliver
udsendt invitation.
Ang. T-shirt – halvdelen af de fremmødte vil gerne have sorte T-shirt . De er villige til at give
op til 300 kr. per stk.
Lennart forslår at der laves 1 af hver i str. M og håber, at når kvaliteten kan mærkes – at den
så kan sælges.
Lene mener at bestyrelsen bare skal træffes en beslutning om t-shirts
Stig vil gerne have en polo shirt og vil gerne have at den er pæn, så man kan have den på til
andre begivenheder end til fodbold kampe
Der var enighed om at designet bare skal lægges ud på vores website- også kan man vælge
mellem polo og mænd og damer – med priser for de forskellige modeller
Bestyrelsen har besluttet at lave et 4 x 1 meter banner– hvor vores navn og logo er på – det
koster 700 kr. Det kan benyttes når Penyaen rejser ud.
Der blev efterspurgt pris på flag. Lennart vil tjekke med Emil – og sende prisen ud på nettet.
Spørgsmål : Kan man lave Penya Ipad cover – Lennart undersøger
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Spørgsmål: Commitment Card kan man stadig få lavet det? Svar : Ja. Man henvender sig
personligt på Camp Nou OAB’s kontor. Her oplyser man, at man gerne vil have oprettet et
commitment card, man opgiver sine kontakt info – herunder viser ID og oplyser Kredit kort
nummer. Man skriver under på at klubben må trække det årlige beløb på kredit kortet. Man
skal herefter 1 x årligt i 3 år, personligt møde op og verificere dette (Renewal Ratification of
FutBol Club Barcelona’s Commitment Card) i perioden 1. juni til 30. oktober.
Man får ved første henvendelse udstedt sit Commitment Card og dette kan bruges straks til
såvel rabat i FCB shoppen og til indkøb af billetter med medlemsrabat.
Efter de tre år, overgår man som almindeligt medlem, og har herefter mulighed for at stemme
på klubbens generalforsamling såfremt man bliver udpeget til at være delegeret.
Konstituering af bestyrelsen
•

Efter generalforsamlingen mødtes bestyrelsen, hvor den konstituerede sig som følger:

Præsident (valgt af medlemmerne på generalforsamlingen.): Søren
Vice-præsident: Erland
Kasserer: Emil
PR, Merchandise: Lennart
Sekretær, Netværk og strategi: Vivi
Suppleanter: Bo og Lene
Næste bestyrelses møde er 23. april -2014 hos Erland kl 18:00

7	
  

