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Københavns Badminton Klub 

 

 
 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 25. APRIL 2012 

 

Bilag: 
1) Formandens beretning  

2) Eliteudvalgets beretning 

3) Ungdomsspilleudvalgets beretning 
4) Breddeudvalgets beretning 

5) Veteranudvalgets beretning 

6) Valg til generalforsamling april 2012 

 
INDLEDNING: 

Formand Søren Meinertz (SM) bød velkommen til de godt 30 medlemmer/forældre 

som var mødt op til årets generalforsamling. Formanden opfordrede til, at det blev 
en aften med konstruktiv dialog til gavn for KBK. 

 

1. VALG AF DIRIGENT:   
Bestyrelsen foreslog Finn Ravnborg (FR) som blev aftenens dirigent. FR takkede for 

valget og kunne efterfølgende konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet. 

 

2. FORMANDENS BERETNING v/formand SM: 
Se bilag 1. 

Beretningen blev godkendt med klapsalver. 

(Søren gik af som formand – ny formand er Rolf Sass Sørensen) 
Efter beretningen fik Per Schrøder Jacobsen (Veteranudvalgsformand) tildelt 

Hastpokalen. 

Den tildeles et medlem, som igennem flere år har udført en stor indsats for klubbens 
udvikling. Klubben har i mange, mange år haft gavn af Pers virke på veteranområdet 

samt når der skulle lægges sæsonplaner. Per har også deltaget i kursusforløbet - 

Klubledelse – i regi af Team Copenhagen. Tillykke til Per!         

 
    

3. ELITEUDVALGETS BERETNING v/formand Hans Sørensen: 

Se bilag 2. 
Beretningen blev godkendt med klapsalver. 

Årets Selmann-pris – uddeles til den 1. holdsspiller med flest sejre i sæsonen – og den 

blev i år tildelt Peter Steffensen. Peter er spiller og træner for såvel ungdom som 
seniorer i klubben. En kombination der passer os godt og vi ønsker Peter go vind i 

trænerjobbet og i ketcheren fremover.   

Årets humørpokal blev tillige overrakt til en fællestræningsspiller, en pokal der gives 

til et medlem som sørger for at skabe godt humør – på banen og måske især udenfor 
banen. Amanda Müller tildeles denne ære – fordi Amanda er et stort aktiv, blandt 

andet når der arrangeres seniorfester i klubben. TILLYKKE til Amanda.     

Hans rundede af med at fortælle, at træner/spiller Bo Rafn var blevet tildelt årets 
gentleman-pris af KBKr. Sejt – Tillykke til Bo!     
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4. UNGDOMSSPILLEUDVALGETS BERETNING v/ Morten Bøgebjerg 
Se bilag 3. 

Beretningen blev godkendt med klapsalver. 

(Morten gik af som formand. USU holder konstituerende møde i maj) 

Sæsonens flidspokal bliver uddelt ved afslutning på ungdommens klubmesterskaber 
ultimo maj. Flidspokalen har som formål, at belønne ungdomsspillere, der er særligt 

flittige med deres træning. Fiduspokalen uddeles af USU til en spiller, der er en god 

kammerat, altid i godt humør og træner flittigt.   
 

 Arne Jensen, formand for KBKr kom med følgende input efter USUs beretning: 

Det er glædeligt for kredsen at konstatere den gode udvikling i KBK. En medlemsud-

vikling der går modsat tendensen på landsplan. På 10 år er vores sportsgren blevet 
reduceret til 100.000 medlemmer fra 150.000 medlemmer. KBK er i KBKr den største 

klub med flest medlemmer på såvel ungdom som seniorsiden. Det er positivt når en 

klub lever af hjerteblod og ikke er afhængig af hjælp fra sponsorer. 
 

 

5. BREDDEUDVALGETS BERETNING v/ Lars Blæhr. 
Se bilag 4. 

En speciel tak til Ernst Holst for vedligeholdelse af de gode holdoversigter.  

Beretningen blev godkendt med klapsalver. 

 
 

5A. VETERANUDVALGETS BERETNING v/Lars Blæhr (sub. for Per Schrøder Jacobsen) 

Se bilag 5. 
Beretningen blev godkendt med klapsalver. 

Medaljer til årets kampjubilarer i KBK var klar til udlevering. Jubilaroversigt kan ses på 

klubbens hjemmeside. Medaljen udleveres ved kontakt til Ernst Holst.    
 

7. KASSEREN FREMLÆGGER REGNSKAB 2011 v/ kasserer Rolf Sass Sørensen. 

Udpluk fra fremlæggelsen: 

Årets resultat før afskrivninger er et plus på 168.181 kr. og efter afskrivninger et 
minus på -469 kr. Resultatet viser at forretningen løber rundt og at vi aflægger et 

regnskab der er godt 130.000 kr. bedre end forventet. Et 2011 resultat der er 

væsentligt bedre end 2010.  
På indtægtssiden kan det kommenteres, at det er kerneforretningen vi tjener penge 

på og at sponsorbidrag i året er markant lavere end året før. Den positive tilgang af 

USU-medlemmer ses tillige af et forhøjet aktivitetsbidrag fra kommunen. 
Aktivitetsomkostningerne er lavere end budgetteret.  Naturligt er det, at USU er note-

ret for det højeste forbrug af alle vores afdelinger. Medlemstallet i KBK er ca. 750 

hvoraf unge under 18 år tæller knap 300.   

I 2011 blev ungdomsfonden føjet til KBKs balance. Årets renteindtægt ca. 17.000 kr. 
stammer fra en beholdning på i dag knap 240.000 kr.    

 

 
Obligationsbeholdningen stammer fra Erwin Christensen samt Marie og Oluf Johansen, 

som alle har været medlem fra klubbens start og som har testamenteret et beløb til 

klubben. Rentepenge udloddes årligt til USU aktiviteter. 
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Under passiver er der en hensættelse, projekt på 115.000 kr. Beløbet er periodiseret 

og stammer fra et støttebeløb på 125.000 kr. som klubben modtog fra Team 

Copenhagen i december måned. 
Pengestrømsanalysen viser, at klubben har en god likviditet. 

 

Konklusion: 

En klub med høj aktivitet, der er i balance. En klub der modtager større bidrag til 
sportslig udvikling fra primært Team Copenhagen samt bidrag fra Sungame, der  er 

en god støtte til forbedring af vores faciliteter. 

 
 

Kommentarer fra forsamlingen: 

 

 
Spørgsmål til resultatopgørelsen:  

1) Beløb til rengøring  ?  

2) Beløb til personaleomkostninger  ? 
 

Rolf Sass Sørensen – svar: 

1) Når vi laver en aftale med et rengøringsfirma, så er beslutningen truffet på 
baggrund af tilbud fra forskellige interessenter. 

2) Bekræftede at posten primært var løn til forretningsføreren. 

 

Regnskabet blev efterfølgende godkendt med klapsalver.  
 

7A. KASSEREN FREMLÆGGER BUDGET 2012 v /kasserer Rolf Sass Sørensen.   

For 2012 budgetteres der med et resultat før afskrivninger på + 2.000 kr. 
Indtægterne er baseret på et lavere niveau vedr. tilskud fra kommunen, primært 

grundet nedsat tilskud til driftsudgifter. Sponsorbidrag er øget med et niveau på 

175.000 kr. Bidrag fra Team Copenhagen og Sungame er allerede i hus. Resten udgør 
et sponsorbidrag fra Li-Ning, vores tøj og boldleverandør.  

Omkostningerne forventer vi stiger hos EU, grundet flere lovbundne udgifter i 1. 

division. Hos USU forventer vi også en stigning i omkostningerne, grundet større 

volume. Administrationsomkostningerne  forventer vi tillige en stigning på, primært på 
områder til: udvalgsmøder, on-line banebooking (systemetablering), revisor, licens, 

administration til pbs-opkrævning, it-værktøjer.   

     
 

Budgettet fremlægges alene til orientering. 

 
7B. BESTYRELSEN FREMLÆGGER VEDLIGEHOLDELSESPLAN v/ Arne Jensen 

Vi har i 2011 investeret i lysfølere til omklædningsrum, foyer og på 1. sal. Gulvet i 

foyeren er blevet renset. I 2012 er vi igang med at få en ny sauna til herrerne og 

måske også en sauna udskiftning hos damerne. Brusehovederne skal også skiftes. Det 
vi ved som kommer, men indtil nu har besluttet at skubbe foran os er: nyt gulv på 1. 

sal, reparation af tagvindue, reparation af gulv i hallen samt vedligeholdelse af det 

udvendige.  
Tak til Ernst Holst for hjælp når et lysstofrør skal udskiftes og tak til Poul Aarøe 

for at lægge vejen forbi KBK, for at tjekke om døre og vinduer er lukket. 
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Klapsalver! 

 

 
Kommentarer fra forsamlingen: 

 

Spørgsmål til gulv i styrkerummet: 

1) Er lugten af gulvet sundhedsfarlig ? 
 

Arne Jensen - svar: 

Enig i, at lugten af gummidæk fortsat er i rummet – vi undersøger det. 
 

Efter kontakt til leverandør af fitnessrummet, er det oplyst, at lugten ikke er 

sundhedsskadelig. Gulvet består af reproducerede autohjul og er certificeret af 

ErgoFloor. Vi har ventilation i rummet, men den udluftning er ikke tilstrækkelig for at 
komme af med lugten. Link fra leverandør vedhæftes: 
http://www.ergofloor.dk/page11.html . Print fra info om gulv er vedhæftet som bilag 8. 

 

Arne uddelte årets fiduspokal, som tildeles et medlem, der i indeværende sæson har 

ydet en særlig indsats. Valget faldt i år på Niels Winther, som er tovholder og en god 
samler på 60+ holdet. Niels er også forfatter til holdets nyhedsbreve. Tillykke til Niels! 

 

 
8. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG – INGEN modtaget. 

 

                    

9-13. VALG TIL BESTYRELSE, UDVALG v/FR 
Se bilag 6. 

Ifølge oversigten var flere medlemmer på valg og her følger en oversigt over nyvalgte 

medlemmer i de forskellige udvalg:  
Bestyrelsen: Søren Gammelgaard, Tobias Caspersen Panduro, Jens Carlsson,  

Lizanne S. Bruun 

Eliteudvalg: Maja Lü, Jakob Vestergård, 
Breddeudvalg: Laura Novak 

Ungdomsudvalg: Susan Olsen, Peter Scheutz, Anne Kofoed, Mette Rønnow, Kirsten 

Hede 

Veteranudvalg: Arne Jensen 
 

14-15. VALG af EKSTERN REVISOR og 2 INTERNE REVISORER og 1 REVISOR-

SUPPLEANT v/FR  
Se bilag 6. 

Ekstern Revisor: Ole Holm hos Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen I/S blev 

genvalgt.   
Interne Revisorer: Johannes Paulsen, Henrich Krogsgaard (nyvalgt) 

Revisorsuppleant: Thomas Mosfeldt (nyvalgt) 

 

 
 

16. EVENTUELT 

http://www.ergofloor.dk/page11.html
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     1) Klubbens formand siden 2008 – Søren Meinertz har valgt at stoppe, men ønsker 

dog fortsat at være til rådighed ved ad hoc opgaver. Rolf Sass Sørensen takkede 

Søren for godt og konstruktivt samarbejde i forretningsudvalget og bestyrelsen.  
TAK til Søren!  

 

2) En plastikpose med forbrændte pokaler fra hallen i Randersgade blev efterlyst. 

Desværre uden held. Vi håber den dukker op.   
 

3) (Ej oplyst på mødet – men) 

Som omtalt på generalforsamlingen i 2011 synes vi det er en god ide, at lave en årlig 
opgørelse på beløb som klubben har anvendt til forbedringer under henvisning til en 

arv modtaget i 2004.  

 

Udsnit fra GF referat fra generalforsamling 9.5.2005 –  
Formanden (Jakob Dynnes Hansen) var særlig ked af, at underskuddet har betydet, at KBK ikke 

har noget tilbage af Jeppes arv. Men som meddelt i november er det bestyrelsens hensigt hvert år at 

bruge ekstra 50.000 kr. til nyanskaffelser – som om klubben stadig havde pengene fra Jeppe. 

 
Hermed følger økonomisk oversigt – på den modtagne arv 850.679,05 kr. i 2004: 

 

Anvendt i henhold til årsrapport: 

 

 
     kr. 

2006 31.000 
2007 21000 
2008 56000 
2009 61000 
2010 223000 
2011 65000 

Samlet pr. 31.12.2011 457.000 

 
 
 

4) Formanden afsluttede mødet med at takke for de fremmødtes deltagelse samt 

for dirigentens målrettede indsats og klubsangen blev sunget. 

 
Referent: Helle Sjørring  

 

 
Referatet er godkendt                            den,  

 

 
 

 

Dirigent: Finn Ravnborg 


