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Københavns Badminton Klub 
Generalforsamling 2016 - Tirsdag den 26. april 2016 

 
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson. 
3. Eliteudvalgets beretning for den forløbne sæson. 
4. Ungdomsspilleudvalgets beretning for den forløbne sæson. 
5. Bredde-/Veteranudvalgets beretning for den forløbne sæson.  
6. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.  
7. Bestyrelsen fremlægger budget til orientering. 
8. Behandling af indkomne forslag  
9. Valg til bestyrelse, herunder formand og udvalgsformænd, jfr. pkt. 10 – 13. 
10. Valg af menige medlemmer til Eliteudvalg 
11. Valg af menige medlemmer til Breddeudvalg           
12. Valg af menige medlemmer til Ungdomsspillerudvalg 
13. Valg af formand til Veteranudvalg 
14. Valg af ekstern revisor  
15. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
16. Eventuelt 

 
 
Indledning: 
Arne Jensen bød velkommen og meddelte han fratrådte som formand. Arne sendte en tak til alle KBK’ere og takkede 
for et godt samarbejde på og uden for banerne. Herefter bød Kirsten Hede velkommen og takkede for fremmødet.  
 

1. Valg af dirigent 
Kirsten Hede foreslog Morten Brustad som dirigent og han takkede for valget. Morten startede med at 
gennemgå procedurerne for generalforsamlingen og konstaterede, at i henhold til klubbens love §14, var 
generalforsamlingen lovligt indkaldt og regnskabet offentliggjort rettidigt. 

 
2. Bestyrelsens beretning – v/ Kirsten Hede 

Beretningen blev taget til efterretning med klapsavler. Kirsten rettede en tak til Arne for det store arbejde 
han har gjort for klubben, samt en tak til udvalg og klubkoordinator for deres indsats. 
Hele beretningen kan læses i separat bilag. 

 
3. Eliteudvalgets beretning – v/Peter Martensen.  

Beretningen blev taget til efterretning med klapsavler. 
Hele beretningen kan læses i separat bilag 

 
4. Ungdomsspillerudvalgets beretning – v/Kirsten Hede 

Beretningen blev taget til efterretning med klapsavler. 
Hele beretningen kan læses i separat bilag  

 
5. Bredde og Veteranudvalgets beretning v/Ole Johansen 

Beretningen blev taget til efterretning med klapsavler. 
 

6. Årsregnskab blev fremlagt – V/Sung Jakobsen.  
Regnskabet for 2015 har ikke givet anledning til forbehold fra ekstern revisor Ole 
Holm. Regnskabet blev godkendt.  
Sung påpegede en vigtig ting, idet der i årsregnskabet er skrevet at ”resultatet er tilfredsstillende”, men der 
skulle have været skrevet at ”resultatet ikke er tilfredsstillende”. 
Endvidere oplyste Sung at: 
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 Underskuddet primært drevet af ekstra reparation- og vedligeholdelsesomkostninger på ca. 200.000 
kr. mere end forventet.  

 Likviditeten er god på trods af underskuddet og vi faktisk har haft en positiv likviditetsudvikling i 
2015. 

 Afskrivninger på hallen er en stor post hvert år, som gør resultatet dårlige, men ikke likviditeten. 
 

7. Budget 2016 blev fremlagt til orientering – v/Sung Jakobsen 
Der budgetteres med et positivt resultat på 43.000 kr før afskrivninger.  
Sung påpegede at budgettet er baseret på at vi: 

 Skal have flere kontingenter og indtægter end realiseret i 2015.  

 Forventer mindre omkostninger på hal- og lokaleomkostninger end realiseret i 2015, da vi har taget 
os nogle store investeringer i 2015 

 
Der var spørgsmål fra forsamlingen hvor de ekstra indtægter skulle komme fra og her svarede Sung, at de 
primært skal komme fra en mindre medlemsstigning blandt både børn og voksne, samt fra Åben Skole- og 
Badminton København projekter.   

 
8. Ingen indkomne forslag 

 
9. Valg af formand og bestyrelse 

Se kandidatliste som bilag 
 

Valg af Formand 
Hans Sørensen meddelte at trak sig som kandidat til formandsposten. 
Sung Jakobsen blev derfor valgt til formand uden afstemning og med klapslaver. Sung takkede for valget og 
glædede sig til opgaven, samt de udfordringer og muligheder der ligger i KBK. 

 
Valg til bestyrelsen 
EU – Claus Thomsen blev valgt som ny EU formand med klapsalver 
USU – Kirsten blev genvalgt som USU formand med klapsalver 
BU – Lars Blæhr blev valgt som ny BU formand med klapsalver 
Menige medlemmer. Carsten Rønnow trak sig som kandidat til bestyrelsen og derfor blev Ole Johansen, 
Amalie Dynnes Ørsted og Cedric Kragh valgt til bestyrelsen uden afstemning og med klapsalver. 

 
Den nye bestyrelse består af 
Formand - Sung Jakobsen 
EU formand – Claus Thomsen 
USU formand – Kirsten Hede 
BU formand – Lars Blæhr 
Menigt medlem – Jakob Kyndesen 
Menigt medlem – Ole Johansen 
Menigt medlem – Amalie Dynnes Ørsted 
Menigt medlem – Cedric Kragh 
 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og kasserer på førstkommende bestyrelsesmøde 
 

10. Valg til Eliteudvalg 
Se kandidatliste som bilag 

 
Marianne Thrane, Peter Martensen, Alice Jensen blev genvalgt med klapsalver. Mads Stentoft blev valgt som 
nyt medlem med klapsalver. Jakob Kyndesen er trænerrepræsentant i EU. 

 
11. Valg til Breddeudvalg 

Se kandidatliste som bilag 
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Poul Aarøe, Marianne Pedersen og Lars Ørum blev genvalgt med klapsalver. Ole Betak og Anders Askhøj blev 
foreslået på dagen og blev valgt som nye BU medlemmer med klapsalver.  

 
12. Valg til Ungdomsspillerudvalg 

Se kandidatliste som bilag 
 

Maiken Tømming, Mette Rønnow og Cedric Kragh blev genvalgt med klapsalver. Lone Poder og Gitte 
Pedersen blev valgt som nye USU medlemmer med klapsalver. 

 
13. Valg af formand til Veteranudvalg 

Se kandidatliste som bilag 
 

Ole Johansen blev genvalgt som Veteranudvalgsformand med klapsalver. 
 

14. Valg af ekstern revisor 
Se kandidatliste som bilag 

 
Ole Holm blev genvalgt som ekstern revisor med klapsalver 

 
15. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 

Se kandidatliste som bilag 
 

Carsten Rønnow og Johannes Paulsen blev genvalgt som interne revisorer med klapsalver. Myrna Holst blev 
genvalgt som intern revisorsuppleant med klapsalver 

 
16. Evt. 

Medaljer, Pokaler og Selmann-prisen blev uddelt 
 

Ernst uddelte medaljer til de forskellige kampjubilarer.  
Dagens største bifald gik til Poul Aarøe som rundede imponerende 900 kampe i KBK trøjen. 

 
Hastpokal gik til Ernst Pless Holst 
Fiduspokal gik til Peter Scheutz 
Humørpokal gik til Yao 

 
Derudover sagde Kirsten Hede tak for indsatsen i bestyrelsen og uddelte vin til Morten Brustad og Arne 
Jensen. 

 
Spørgsmål og kommentarer 
Tine Kirkeby Andreasen stillede sig kritisk ift. til den måde der vælges trænere til EU på og spurgte den nye 
formand, om han ville garantere at processen ville være anderledes fremover. Sung bekræftede at processen 
havde været ”rodet” i år og at den bestemt skal være anderledes næste år. 

 
Hans Sørensen opfordrede den nye bestyrelse til, at koncentrere sig mere om hvad der foregår på banerne 
end uden for banerne. Han mente ikke, at KBK pt. er på højde med hvad der foregår på alle fronter i 
badmintonsporten og opfordrede den ny bestyrelse til, at prioritere de forskellige udfordringer og manglende 
udvikling i KBK.  Sung fulgte op og bekræftede, at der vil være fokus på det fra bestyrelsen side fremover, 
både på den hele korte bane og på lange bane og i et større perspektiv. 

 
Jesper Sletting Pedersen stillede spørgsmål til sponsorarbejdet i KBK - hvad bliver der aktiv gjort, for at få 
flere sponsorer. Morten Bøgebjerg besvarede spørgsmålet og bekræftede, at der skal arbejdes mere med det 
område og der er et potentiale. Nye initiativer som Sponsorløb 2016 er i gang med udgangspunkt i nye 
indtægter til USU, samt skabe relationer til det lokale erhvervsliv. Derudover er en ny samarbejdsaftale med 
Sparekassen Sjælland på vej og den kaster også nogle sponsorkroner af sig. 
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Ivan Janell mente, at KBK som helhed ser lidt forvirret ud. Det hele lyder som om det er fantastisk, men på 
banen går det knapt så godt og vi har ikke medlemmer nok til at stille turneringshold. Sung svarede, at trods 
udfordringer med turneringshold og vigende medlemstilgang, mener han, at vi skal tro på projektet og at der 
er et potentiale til at blive en stor klub igen. Det kræver dog tid og tålmodighed og strategi-processen, som 
blev sat i gang i efteråret 2015, gerne skulle munde ud i nogle konkrete handlingsplaner.  Ivan fulgte op, og 
mente ikke der var meget optimisme i, at afmelde klubbens turneringshold og vedholdte der er et problem. 
Peter Martensen svarede og medgav, at der er en konkret udfordring i, at vi mangler spillere mellem 18-30 år 
– især i EU-regi. Det er ikke kun en KBK udfordring, men en udfordring i badmintonsporten generelt, da 
medlemstallet generelt af for nedafgående. Peter nævnte endvidere, at det kræver netværk at få spillere ml 
18-30 år til klubben.  Arne Jensen mente, at skolereformen også har været en udfordring, som har trukket 
spor helt ind i voksenafdelingen og givet tilbagegang i 25-59 år regi. Amalie Dynnes Ørsted satte sidste 
punktum i debatten, ved at fortælle, at hun er enig i, at KBK pt er udfordret i EU-regi, men også at EU godt 
vidste, at 2015/2016 ville blive en udfordring i turnerings-regi. Amalie hæftede sig ved, at en EU træningerne 
er et godt omdrejningspunkt og den positive historie er, at EU har dygtige trænere, der er højt humør og folk 
får nogle gode oplevelser. Amalie fastslog til sidst, at ungdomsafdelingen har er helt fantastisk set-up og et 
enormt engageret USU-udvalg, som vi skal sætte pris på. 

 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden og erklærede generalforsamlingen for afsluttet. 
 
 
København, 26. april 2016. 
 
Referent: Morten Bøgebjerg 
 
Dirigent: Morten Brustad 


