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 Badminton Klub 

 
 

 

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 22. APRIL 2014 
 

Bilag: 

1) Bestyrelsens beretning  

2) Eliteudvalgets beretning 
3) Ungdomsspilleudvalgets beretning 

4) Breddeudvalgets beretning 

5) Veteranudvalgets beretning 
6) Budget 2014 – til orientering 

7) Vedligeholdelsesplan til godkendelse 

8) Forslag fra medlem – punkt 8.  
9) Valg til generalforsamling april 2014 

 

INDLEDNING: 

Formand Rolf Sass Sørensen (RSS) bød velkommen til de ca. 50 medlemmer/forældre 
som var mødt op til årets generalforsamling.  

 

1. VALG AF DIRIGENT:   
Bestyrelsen foreslog Tom F. Nielsen (TFN) som blev aftenens dirigent. TFN takkede for 

valget. Dirigenten indledte med at konstatere, at i henhold til klubbens love §14 var 

generalforsamlingen lovligt indkaldt og regnskabet offentliggjort rettidigt.  

 
2. BESTYRELSENS BERETNING v/formand RSS: 

Formanden indledte med, at vi skulle mindes 2 af KBKs store profiler - Jørgen 

Hammergård Hansen og Karin Jørgensen - som var afgået ved døden i denne sæson. 
Herefter fulgte formandens beretning. Se bilag 1. 

Beretningen blev godkendt med klapsalver. 

RSS gav en speciel tak til Tobias Caspersen, Lizanne Bruun og Lars Blæhr som ikke 
ønskede genvalg til bestyrelsen. 

I løbet af generalforsamlingen uddelte RSS endvidere årets Hastpokal til Susan Olsen. 

Pokalen gives til en person som igennem flere år har ydet en stor indsats i klubben. 

Tillykke til Susan. 
 

 

3. ELITEUDVALGETS BERETNING v/formand Hans Sørensen (HS): 
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 som havde vundet eet sæt mere end nærmeste 

konkurrent Morten P. Tillykke til Peter og held og lykke fremover.  

Beretningen blev godkendt med klapsalver. 

HS uddelte efterfølgende årets humørpokal. Den gik til Mathias Kupiec som er kendt 
såvel på seniortræningen som ungdomstræner i KBK. Pokalen gives til en person som 

skaber godt humør såvel på som udenfor banen. Tillykke til Mathias. 

 
 

4. UNGDOMSSPILLEUDVALGETS BERETNING v/ Kirsten Hede 
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Se bilag 3. 

Beretningen blev godkendt med klapsalver. 
Sæsonens flidspokal bliver uddelt ved afslutning på ungdommens klubmesterskaber i 

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.   

 

 

5. BREDDEUDVALGETS BERETNING v/ Jens Carlsson (substitut for Lars Blæhr): 
Se bilag 4. 

Beretningen blev godkendt med klapsalver. 

 
5A. VETERANUDVALGETS BERETNING v/Arne Jensen: 

Se bilag 5. 

Beretningen blev godkendt med klapsalver. 
Medaljer til årets kampjubilarer i KBK var klar til udlevering. Sæsonens totale 

jubilaroversigt kan ses på klubbens hjemmeside. På mødet blev medaljer overrakt til 

følgende spillere: For 800 kampe: Poul Aarøe, 700 kampe: Ernst Holst, 200 kampe: 

Hanne Nielsen og 100 kampe: Amanda Flindt Müller og Flemming Birring Sørensen. 
Tillykke til alle sæsonens jubilarer, som foruden medalje har modtaget et værdibevis 

til restauranten på 1. sal på et tilsvarende antal kroner som jubilæumstallet. 

Herefter modtog Ivan Janell årets fiduspokal. Pokalen gives til et medlem som har 
ydet en særlig indsats. Ivan har med godt humør trods stor modstand, idet mange 

spillere på 40+ og 50+ holdet er gengangere, formået at holde 50 holdet inde i 

sæsonens holdkampe. Desværre måtte klubbens 50 1. hold rykke ned, men holdet 

stod distancen. Tillykke til Ivan.    
  

 

7. KASSEREREN FREMLÆGGER REGNSKAB 2013 v/ kasserer Søren Gammelgaard. 
Udpluk fra fremlæggelsen: 

Regnskabet for 2013 har ikke givet anledning til forbehold fra ekstern revisor Ole 

Holm. Årets resultat blev på t.kr. 47 før afskrivninger og – (minus) t.kr. 118 efter 
afskrivninger. Budgetteret resultat for 2013 var på – (minus) t.kr. 154. Resultatet 

anses for tilfredsstillende. 

Klubbens indtægter er i forhold til 2012 faldet marginalt i alt t.kr. 60 – en mindre 

andel i de samlede kontingenter, FOS tilskud og t.kr. 45 i sponsorindtægter. Første 
salen har igen i år kostet os penge, klubben drev restauranten i en måned og generelt 

har der været en større nettoudgift til el, grundet større drift i køkkenet.  

Klubben har i det forgangne år brugt penge på et strategisk klubprojekt. Vi vurderer,  
at vores økonomiske bidrag gavner klubben på den lange bane. Vi modtager løbende 

stor taknemlighed og anerkendelse for vores prioritering og vi forventer, at familien 

bliver bosiddende i København fra august måned i år. At gøre brug af familiens 
frivillige hænder er allerede en aftale ved årets sommercamp.  

Generelt er klubbens likviditet forbedret i løbet af 2013 og den økonomiske og 

administrative styring i klubben er god. Bestyrelsen modtager månedlig økonomisk 

rapportering. 
Regnskabet blev godkendt! 

 

 
 

7A. KASSEREREN FREMLÆGGER BUDGET 2014 v /kasserer Søren Gammelgaard   

http://designed.dk/wp-content/uploads/2015/10/Rapport-2013-KBK.pdf
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Se bilag 6. 

Budget fremlægges til orientering: 
For 2014 budgetteres der med et resultat før afskrivninger på - (minus) t.kr. 48. 

Indtægterne er baseret på et lavere niveau bl.a. tilskud fra kommunen FOS, lavere 

kontingentindtægter baseret på klubbens medlemstal ved årsskiftet, samt et sponsor 
budget alene baseret på aftalte sponsorater.  

    

 

7B. BESTYRELSEN FREMLÆGGER VEDLIGEHOLDELSESPLAN v/ Arne Jensen 
Når klubben skal have lavet vedligeholdelsesopgaver er det ud fra en prioriteret liste. 

Listen tæller bl.a. p.t. følgende opgaver i 2014: 

- 1. sal – køkkengulv. Restauranten: nyt tæppe samt nye stole. 
- Udendørsarealer: rensning af tagrender samt murerarbejde på facade. 

Bilag 7 – Vedligeholdelsesbudget. 

 
 

8. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG v/TFN 

Formanden modtog den 10. april fra Janni Sørensen (koneklubben) følgende forslag: 

Ændring af kontingent for folkepensionister: 
Hvis man er folkepensionist har en baneandel i hverdagen og samtidig har lyst til 

træning på en fællestræning/medlem af koneklubben, burde det være muligt at få 

gæstekort. Bilag 8. 
 

Forslaget blev fremført og konklusionen blev, at Bestyrelsen på først 

kommende møde behandler forslaget og vender tilbage til Janni Sørensen 

med et svar. 
Kommentar:  

Under debatten blev der fra forsamlingen givet udtryk for, at det nok ikke alene var 

en udgift for klubben med forslagets kontingentnedsættelse, men at det også kunne 
tiltrække nye spillere. 

 

 
                    

9-13. VALG TIL BESTYRELSE, UDVALG v/TFN: 

Se bilag 9. 

Ifølge oversigten var flere medlemmer på valg og nedenfor følger en oversigt over ny 
eller genvalgte medlemmer i bestyrelsen og udvalg. 

Der var alene kampvalg om posten som klubbens USU-formand.  

USU’s formand de seneste 2 år - Kirsten Hede - ønskede at genopstille. Modkandidat 
til USU formandsposten var Hans Sørensen. Kirsten Hede fortsætter som formand 

med 23 stemmer mod Hans Sørensens 19 stemmer. I alt stemte 51 heraf var der 9 

blanke stemmer.    
Valg 2014: 

Bestyrelsen: Genvalg til: Rolf Sass Sørensen, Kirsten Hede, Jens Carlsson.   

Nye i bestyrelsen: Breddeudvalgsformand: Morten Brustad og menigt medlem: Susan 

Olsen.  
Eliteudvalg: Genvalg til: Maja Lü, Elisa Bjerre. 

Nye medlemmer: Mathias Kupiec, Line Højlyng, Jakob Kyndesen .  

Breddeudvalg: Genvalg til: Poul Aarøe, Lars Ørum Rasmussen. 
Nye medlemmer: Lars Blæhr, Marianne G. Pedersen. 

Ungdomsudvalg: Genvalg til: Susan Olsen, Anne Kofoed, Mette Rønnow.  
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Nye medlemmer: Maiken Tømming, Cedric Cornix.  

Veteranudvalg:  Arne Jensen genvalgt. 
 

Bestyrelsen og ungdomsudvalg er valgt for en 2-årig periode. Øvrige medlemmer er 

valgt for 1 år.  
 

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

SUPPLEANT v/FR  

Se bilag 9. 
Ekstern Revisor: Ole Holm hos Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen I/S blev 

genvalgt.   

Interne Revisorer: Johannes Paulsen, Henrich Krogsgaard blev genvalgt. 
Revisorsuppleant: Thomas Mosfeldt blev genvalgt. 

 

16. EVENTUELT 
     

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

for dirigentens indsats og klubsangen blev sunget. 

 
Referent: Helle Sjørring  

 

 
Referatet er godkendt                            den,  

 

 

 

 

Dirigent: Tom F. Nielsen 
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Beretning KBK 2014 

 
 
To af klubbens mest markante profiler gennem tiderne. 
Karin Jørgensen død  
Jørgen Hammergård død  
De to har hver for sig og i forskellig sammenhæng vundet bunker af store turneringer og 

mesterskaber og har for alvor været med til at sætte KBK på verdenskortet. 
 
Desværre har det været et år præget af meget moderate sportslige resultater hvor de 
dårlige resultater har været i overtal 
Men ovenpå magre år kommer som bekendt de fede år 
De specifikke opdateringer vil blive givet under de forskellige udvalgsberetninger. Blandt 
andet er det lykkedes for os at tilknytte to meget talentfulde termil spillere. 
Midt i alt det sportslige morrads er det glædeligt at en spiller (Kim Bruun) som har fået 
sin badmintonopdragelse i KBK igen i år vandt den afgørende HS da vores samarbejdsklub 
Team Skælskør/Slagelse igen vandt DM for hold.  
Resultater og medlemsfrafald har fået os til at samle cheftrænerrollen hos en person 
Michael Keldsen. 
Klubbens økonomi er fortsat i en god balanceret gænge hvor vi leverer et resultat der er 
bedre end forventet (ca 50) trods store investeringer i hal og træningsaktiviteter. 
Når det kan lade sig gøre er det først og fremmest fordi vores kerneydelse med at få folk 
til spille badminton går godt. Vi er en af Danmarks største badmintonklubber. 
Endvidere har vi modtaget penge fra Team Cph, enkelte sponsorer samt klubhuspuljen 

(265 til ungerum) og ca 170 til energibesparelser (rør og følere)  
Udmeldelser er et andet fokuspunkt: Det senest år er der udmeldt 183 unge under 18 år. 
En ny udfordring er den kommende nye skolereform udfordrer vores baneudlejning pga 
børnene får senere fri 
Best arbejder på at fremskaffe baner i Brønshøj Badminton Klub 
Bestyrelsen har endvidere investeret noget energi i at få opdateret vores udviklingsplan i 
samb med Team Cph. Udviklingsplanen er en strategiplan for klubben som rummer en 
lang række mål og aktiviteter som skal bidrage til at sikre en fortsat sund klub.  
 
Det har været nødvendigt at konvertere økonomi og medlemssystem til 
BadmintonPeople 
 
Et smertens barn for os har været Klubbens restauratør. 
Egen drift, flere udskiftninger og Mus 
 
Tobias, Lars og Lizanne udtræder. Tak for samarbejde  
 
Klubbens jubilarer - penge til besøg i restauranten  
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EU Beretning 

 
Kære KBKere  

 

Dette er EU's beretning for sæson 13 – 14 og jeg deler den op i 2  , det rent sportslige og det rent 

sociale  

 

Rent sportsligt er denne sæson det værste vi har oplevet de sidste 15 år – vi betalte prisen for ikke at 

understøtte toppen af 1 holdet – vores bedste mand og vinder af selmann prisen sidste år Jordy 

Hilbrink valgte at skifte klub , da vi ikke ønskede at fortsætte med at støtte hans turneringsaktivitet 

pga sparehensyn , havde vi haft ham , var vi ikke rykket ned , men bestyrelsen har besluttet og for 

øvrigt en beslutning EU bakker 100 % op omkring , at hallen og juniorafdelingen går forud for 

seniorafdelingen, derfor gik det blandtandet, som det gik . 

1 holdet rykker ud og spiller i 3 div næste sæson – 2 holdet rykker automatisk ned i danmarksserien 

– 3 holdet bliver i danmarksserien og 4 holdet ryger i Københavnsserien , det er status for KBKs 4 

bedste hold til næste sæson , og det har ikke været dårligere siden midt 90- serne !!!! 

At vi så kikser en hjemmekamp totalt mod Drive – at vi slår topholdet hjemme som noget positivt – 

at vi ikke får noget på udebane overhovedet – det er bare en ren konstatering – men uheldigt er det – 

samtidig med vi modtager uhyggelig mange afbud til holdkampene henover året – så et berømt citat 

er – hvis det her er ludo – så er vi slået tilbage til start . 

 

Som KBKer kunne vi så glæde os over , at Kim Bruun igen i år afgjorde holdfinalen for DM for 

TSS – vor samarbejdsklub ! 

 

Rent socialt – så valgte vi at bruge en del af EU budget på at samle holdene efter hver eneste 

holdkamp både ude og hjemme og sørge for at stimulere de gamle KBK dyder som sammenhold og 

godt kammeratskab – det har jeg så den klare opfattelse af , vi er lykkedes med – og spilleren har 

opfattet det som den rigtige vej at gå . 

 

Som en konsekvens af det her , så holdt vi et spillermøde kort efter sidste holdrunde , hvor jeg dels 

præsenterede vores nye senior træner Michael Kjeldsen – en af Danmarks bedste trænere og et reelt 

scoop for KBK at få ham . Alle spillere fortsætter i KBK – og så tror jeg at en ny træner vil kunne 

trække spillere til. 

På samme spillermøde sagde vi farvel til Bo Rafn – Peter Steffensen og tak for deres indsats for 

KBK – de har specielt i denne sæson haft det svært – mest pga mange afbud til holdene , og derfor 

var det naturligt , vi skifter træner nu . 

Tak også til Rasmus Otkjær for hans arbejde i EU – EU håber det ikke kun er et farvel , men måske 

også et på gensyn til både trænerne og Rasmus .  

 

Traditionen tro uddeler vi Selmann prisen til den der har vundet flest holdkampe på 1 holdet, og i år 

går den til: Peter Steffensen.   

 

Til sidst vil jeg blot sige – jeg vil gerne give jer en garanti på , at rent sportsligt , så bliver næste års 

beretning bedre end denne her !!! 

 

 Hans Sørensen – EU formand     
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Beretning fra USU sæson 2013/14.  

”Vi samler elite og bredde i badminton” står der på KBK´s forside – som jeg også nævnte sidste år, 

føler vi i KBKs ungdomsspillerudvalg, at dette er skrevet præcis til os!   

I alt, hvad vi arbejder med, handler det netop om fællesskabet og udviklingen i både vores dygtige 

breddeafdeling og i vores talentfulde og ambitiøse elitegruppe.  

Den helt korte opsummering er, at vi har haft endnu en fantastisk sæson – med masser af glade børn 

og unge, der har trænet, udviklet sig, hygget og nået rigtig flotte resultater – både som hold og som 

individuelle spillere.  

Men vi vil gerne fortælle lidt mere, og jeg vil i dette års beretning tage udgangspunkt i de 

hovedpunkter, som vi gennem året har haft på vore USU møder:   

 

Antal børn og unge  

Vi har igen i år haft en rigtig stor ”omsætningshastighed” på vore unge spiller. Vi er jo utrolig glade 

for at så mange kommer forbi og prøver badmintonsportens glæder – men naturligvis vil vi også 

rigtig gerne have dem til at blive i KBK til de kan spille 50+ badminton .   

Nej – måske er det en for stor ambition, men vi ville rigtig gerne kunne holde lidt længere på vore 

unge spiller – for så bliver de måske for alvor bidt af sporten. Vi må dog også erkende, at børneår 

og ungdommen handler om at prøve mange ting og finde præcis den sport, som passer til en selv og 

det fællesskab, som vi jo alle ønsker at være en del af…   

Med baggrund i dette er det naturligvis glædeligt, at vi i år har fået rigtig mange nye spillere (i 2014 

ca 30 nye børn/unge) – også selvom vi har mistet stort set det samme antal – varierende hen over 

året.  Vi er p.t. ca. 310 glade unge medlemmer mellem 5 og 18 år – en af Danmarks største 

ungdomssportsafdelinger…   

 

Sportslige resultater  

Bredde:  

Vore godt 200 breddespillere har igennem sæsonen arbejdet målrettet i både Øbrohuset og her i 

KBK hallen. Der er blevet øvet slag, skabt forståelse for badmintonspillet og hygget til den store 

guldmedalje – og hvis nogen på nogen måde skulle mangle et smil i hverdagen – ja så kom forbi 

hallen i eftermiddagstimerne… det sprutter af glæde og sammenhold i stort set alle timer mellem 14 

og 18.  

Talent:  

Godt 70 spillere udgør grundstammen i klubbens ungdoms-talent gruppe. Mange niveauer og 

ambitioner er repræsenteret, men fælles for alle er, at de giver den en skalle, når de er til træning, til 

holdturnering og til individuelle turneringer (og det gør deres tålmodige forældre også, når man på 8 

time venter på endnu en kamp i en ny ”spændende” hal – altså mens solen skinner udenfor – og 

kaffen for længst er blevet kold )  

Træningen er gennem hele året blevet beskrevet som dedikeret – fokuseret og meget ambitiøs. Og 

det har givet udvikling og resultater…   

På individuelle niveauer har vi i år haft mange mange oprykninger – faktisk flere end i mange af de 

tidligere sæsonner – og især vore u11 og u13 årgang finder konstant nye niveauer – men et utrolig 

flot resultat på tværs af hele ungdomsafdelingen. På medaljefronten kan meldes om 6 flotte 

medaljer til DM –  et af de bedste resultater for KBK igennem mange år. Stort tillykke til alle de 

meget dygtige spillere…! – og tak til deres forældre for opbakningen!  

I holdturneringerne er det også gået rigtig rigtig godt – næsten alle vore hold er blevet blandt de 

bedste i deres række – og flere har vundet rækkerne. Desværre nåede U17 lige præcis ikke med til 

DM i deres årgang, men vores dygtige U15 hold har været ude og forsvare KBKs farver – det blev 

til en flot 3. plads til DM for hold – og det på trods af skader og deraf følgende lidt for få spillere.  
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De flotte resultater siger naturligvis også noget om, at vore trænere har kendt niveauet og fået 

tilmeldt i de rigtige rækker.  

Vi har på visse hold haft den udfordring, at der enten er utrolig dygtige piger eller utrolig dygtige 

drenge – at børn og unge ikke er ens og ikke kan bestilles efter behov, er dog vist en 

grundforudsætning.   

Et stort tillykke til alle de flotte resultater, som er skab med alle vore hold i år – også selvom man 

ikke har fået helt så mange points på banen. Det kræver nemlig også sin dreng/pige at vide, at man 

ikke har det ønskede niveau, men bare gerne vil hjælpe sine kammerater, så de kan få lov til at 

spille..!  

Vi vil gerne takke de mange dygtige holdledere for alle vore hold for deres store indsats gennem 

året – der er blevet skrevet, kørt, bagt kage – givet gode råd og sat plaster på...  

Desværre har vi også haft nogle ret træls skader i ungdomsafdelingen i år. Skader er jo desværre 

allemandseje – men vi har haft god gavn af at have vores dygtige fysioterapeut, der kommer forbi 

hallen ca hver 14 dag – det giver fokus på skaderne inden de bliver for voldsomme – og giver 

ligeledes gode genoptræningsprogrammer.  

Det hele - udviklingen, træningen og de flotte resultater - kunne naturligvis ikke have været opnået 

uden vor dygtige trænerstab i KBK ungdom. Med Emil i spidsen for trænerteamet har der været 

lagt og fulgt en plan…   

Som det er meddelt, har vi fået Michael Kjeldsen ind som ny cheftræner for både KBK-ungdom og 

elite. Vi tror meget på, at denne samkøring vil skabe et godt fundament for overgangen mellem 

ungdommen og voksenafdelingen – et spring, der historisk har givet nogle udfordringer – også på 

badmintonbanen…   

I forhold til Emil vil jeg sende en stor, stor tak for et rigtig godt samarbejde – Emil har udvist en 

meget dedikeret, fokuseret og empatisk tilgang til hele ungdomsafdelingen i KBK. Vi er meget 

glade for at Emil har fået skabt et rigtig godt og solidt fundament for det videre arbejde med vore 

unge spillere. Som Emil har udtalt, ja så har vi nu især i de helt unge årgange et niveau, som ikke er 

set tidligere i KBK. Så flot og så dejligt!  

Jeg havde meget gerne fortsat set Emil som en del af teamet omkring ungdommen i KBK – men 

Emil har fået et rigtig godt og spændende job på Gørlev efterskole, hvor han skal bygge en ny 

badmintonllinje op – vi sender et STORT held og lykke og en STOR tak for 7 års fantastisk arbejde 

her i KBK! (-og heldigvis vil vi stadig have lidt tilknytning til Emil gennem samarbejdet med 

Skælskør)  

Alle i USU glæder sig meget til det spændende nye samarbejde med Michael – vi er faktisk lidt 

stolte af at vore børn således får en af Danmarks mest anerkendte træner som ”hustræner”. – så 

STORT velkommen til Michael  

Michael (og i mindre grad USU) er i fuld gang med at sætte det nye hold af trænere – vi vil 

heldigvis se gengangere på mange af pladserne og vil også have enkelte nye pust i den nye trup.  

På torsdag vil vi afholde forældre/barn møde, hvor Michael vil fortælle lidt om sine tanker for den 

nye sæson.  

Sociale aspekter er ligeledes vigtige, når man har en målsætning om glæde og sammenhold. Sidste 

efterår søgte vi i ungdomsafdelingen ”klubhuspuljen” i Københavns Kommune. Og vi fik tildelt 

små 300.000 … ret flot – og vi var glade og forventningsfulde...!  

Vi kom så i gang med at tale med en dygtig arkitekt, som skulle hjælpe os med at ”bruge pengene” 

bedst muligt. Målsætningen var og er at skabe en område i klubben, hvor de unge kan hygge, lave 

lektier og have et fitness-rum på deres præmisser. På vor vej rundt i drømmenes verden kom vi 

forbi tanken om at lave dette ungeområde i haven bag hallen – lang historie og mange mange mails 

og samtaler senere kan jeg nu berette, at vi forhåbentlig snart får en dispensation på 1,7% i forhold 

til byggeprocenten på grunden – så skulle vi kunne søge klubhuspuljen igen og forhåbentlig få de 

resterende penge gennem denne eller fonde…   
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I samtalerne med kommunen har vi også været forbi skolereformen og skolesamarbejde.  Vi er 

kommet med i et pilot projekt for samarbejde mellem skoler og foreninger – dog er dette mindre 

målestok – men spændende at se, hvor det kan bringe os hen. Vi vil jo gerne anvende hallen og 

skabe endnu flere glade og sunde børn og unge, der forhåbentlig bliver gode, glade KBK’er.  

Skolereformen giver i KBK-ungdom som mange andre steder dybe panderynker – for hvordan 

pokker skal vi klare dette..? Faktum er, at børnene jo desværre har senere fri, og vi må udtænke nye 

løsninger for anvendelsen af timerne, der står til rådighed. Helle, Michael og jeg mødes i denne uge 

for at udtænke nogle gode løsninger … Rigtig store dele af klubbens økonomi baserer sig jo på 

tilskud fra kommunen – og disser er linket op til antallet af børn i klubben… så vi skal finde en god 

løsning, der tilgodese både børn og voksne, nye og gamle spillere…  

I USU har vi igen i år haft et forrygende samarbejde. Vi har arrangeret en turnering for alle 

aldersgrupper fra u 9 – 17. Vi har holdt bankospil, lavet hjemmebagte kager og fællesspisninger – 

kort sagt har vi forsøgt at holde sæsonens sociale liv kørende. Vi glæder os til at få en ny god 

løsning i restauranten… nogle müsli-barer,en masse pasta og kødsovs og en god stemning – sværere 

er det jo ikke for børnene..!   

USU har også søgt sponsorgaver og midler, lavet kontrakter og ansøgninger, invitationer, bestilt 

trøjer og busser, hold holdlederarrangementer mmm – men som regel storhygge vi os med alt 

arbejdet! Og på fredag drager vi med 40 børn og 15 forældre til Jylland for ved DMU at 

repræsentere KBKs farver og sove på luftmadrasser i et klasseværelse – og vi GLÆDER os!  

Som I kan høre, ja så har der i ungdomsafdelingen været en masse - glæde, sammenhold, respekt og 

udvikling – tilsat voksenlivets fokus på den nødvendige forretningssans – præcis klubbens gode 

værdier…   

Disse værdier er nemlig vigtige i alt hvad vi gør – respekten for hinanden og fællesskabet er en 

fuldamental menneskelig egenskab, der skaber sammenhold – sammenhold skaber glæde og 

tilsammen skabes den rigtig gode udvikling, som alle vi forældre kan glæde os over. Udvikling i 

forhold til badmintonniveauer men også, og ikke mindst i forhold til kammeratskaber og  generelle 

sociale kompetencer.  

Vi siger fra USU tak for en god sæson – glæder os over de mange glade smil, som vi har fået i  

sæsonen – både fra børn, unge og forældre. Og skulle en af jer sidde og tænker – dette vil jeg gerne 

være med i – og bidrage til – ja så er der altid plads flere gode kræfter i USU-KBK.  

  

p.v.a USU-KBK   

Kirsten Hede  
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BU Beretning 2014 

Det har været hård kost at være holdspiller i bredden i denne sæson. Alle breddens hold på nær ét 

endte med en bundplacering. Det eneste hold der klarede skærene var 9. holdet i serie 4, der endte 

på en 5. plads ud af 9. Vi mærker stadig følgerne af, at vi mangler de spillere der for et par år siden 

spillede 5. holdet op i Københavnsserien. De fleste af spillerne forlod efterfølgende klubben af 

forskellige årsager og efterlod et niveaumæssigt gab, der har haft konsekvenser for næsten alle de 

underliggende hold. Samtidig har vi også kæmpet med det sædvanlige problem med for få 

damespillere på vores bedste hold. Fra den positive side er holdene nu rykket ned i nogle serier, der 

forhåbentligt passer bedre til vores niveau, så vi nu stille og roligt kan genopbygge vores styrke … 

og selvtillid! 

I år havde vi også et 10. seniorhold med spillere fra motionisttræningen om lørdagen. Meningen 

var, at holdet skulle være et motionisthold i den såkaldte Q-række, men rækken blev ikke oprettet i 

denne sæson. I stedet blev vi tilbudt at stille op i serie 30, som egentligt er beregnet til hold med få 

damespillere. Det viste sig desværre, at niveauet var alt for højt for vores motionistspillere, og 

desuden er der faktisk ikke mangel på damespillere netop om lørdagen, så det var ikke den rigtige 

serie for os. Vi håber derfor at Q-rækken bliver genoprettet til næste sæson. 

Holdlederne for breddeholdene skal have en stor tak for deres arbejde med at samle hold. Det har 

mildest talt har været en udfordring at finde spillere til holdene i år, og ofte skal holdlederen 

nærmest ned på alle fire og trygle folk om at spille på holdene. Det kan ikke være meningen at det 

skal foregå på den måde, og derfor agter breddeudvalget at lave nogle nødvendige justeringer af 

antallet af hold til næste sæson, dels for at styrke holdene men også for at lette arbejdet for 

holdlederne. 

Det skal nævnes, at der i år har været en god udveksling af spillere mellem 4. og 5. holdene til gavn 

for begge hold, og som sædvanligt har vi også haft glæde af en række ungdomsspillere på 

seniorholdene.  

Breddens faste omdrejningspunkt er de 4 fællestræninger og motionisttræningen. Især FT5 søndag 

aften har været godt besat i år, ofte med oversiddere. Det på trods af (eller måske på grund af) at der 

typisk er langt over en times øvelser før der er spillerunder. Fællestræningerne styres med hård hånd 

af vores kompetente trænere, som alle kommer fra interne rækker: Rasmus Otkjær, Peter 

Steffensen, Frederik Andersen, og Simon Pihl. Vi har igennem i de sidste mange år haft stor succes 

med at rekruttere trænere fra klubbens egne elitehold, og det er med til at styrke båndene mellem 

bredde og elite i KBK. Også tak til Arne Jensen for hans store indsats på motionisttræningen om 

lørdagen, og i år også som holdleder på 10. holdet. 

Endelig vil jeg også have lov til at takke de øvrige medlemmer i BU – Poul Aarøe, Lizanne Bruun, 

Lars Ørum Rasmussen, Laura Novak og Nicolai Krøigaard Sorner. Vi har haft et rigtigt godt udvalg 

i år, og der har været gode diskussioner om hvordan vi kan forbedre forholdene for bredden. Jeg 

stopper nu selv som formand efter 6 år på posten, men ser frem til fortsat at yde en indsats som 

menigt medlem i udvalget. 

 

Lars Blæhr 

Afgående BU-formand 
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Beretning Veteran udvalget i Københavns Badminton klub 2013-14 

 
Veteranafdelingen har i det forgangne år haft 11 veteranhold repræsenteret i holdturnering i Københavns 
badminton kreds, heraf 5 hold i 40+ hold, 4hold i 50+ og 2 hold i 60+ hold 
 
Veteran udvalg 
 
Veteranudvalgsmøde den 26. marts 2014 
  
Formålet med mødet var at drøft, hvordan vi kan rekruttere nye spiller til veteranhold fra senior hold og 
undgå at miste ældre senior spillere til andre klubber eller til slet ikke at spille 
  
Vi skal tilbyde en fællestræning med træner/leder der kan samle en ny gruppe af nuværende og tidligere 
senior spillere integrere ældre veteran spillere med nye. 
Fælles træning for den for det nye år mandage kl 20-21 på 2 baner,+ en ledig bane evt. også at forsætte 
med FT 3.  
 
Veteranudvalget blev nedsat og består nu af: 
  
Arne Jensen, formand 
Marianne Thrane Larsen 
Anders Vilmann 1+40 
Jesper Sletting Pedersen 2+40 
Ivan Janell 1+50 
Ole Johansen 2+60 
Henrik Vollmond 2+50 
Ernst Pless Holst 1+60, 3+50,l 3+40, 4+40 
  
Målsætning: 
KBK skal have fyldt veteranrækkerne op (allerede ved +35) fra ”toppen” således at KBK 1. Veteran Elite 
vinder serien i Badminton København i 2014-15, måske 2015-16  
Derved styrkes de øvrige hold med spillere fra overliggende hold. 
Der skal især lægges vægt på at rekruttere damespillere 
 
 
Holdturneringen: 
 
Holdturneringen er færdig endnu men stillingen ser sådan her ud pt. 
 
KBK 40+ Elite 8. plads ud af 8 
KBK 40+ 4.serie 4. plads ud af 8 
KBK 40+ 5.serie 7. plads ud af 8 
KBK 40+ 7.serie 7.plads  ud af 8 
KBK 40+ 9.serie 4. plads ud af 5 
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KBK 50+ 1. serie 8. plads ud af 8 
KBK 50+ 4. serie 2. plads ud af 8 
KBK 50+ 5. serie 3. plads ud af 8 
KBK 50+ 6. serie 4. plads ud af 7 
 
KBK 60+ 1. serie 2. plads ud af 8 
KBK 60+ 2. serie 2. plads ud af 9 
 
Tak til alle holdledere, der har fået turneringen til at køre 
 
Af jubilarer har vi i år haft: 
 
Poul Årøe   800 kampe 
Jette Lynge Madsen 800 kampe 
Ernst Pless Holst  700 kampe 
Johannes Paulsen 700 kampe 
Birgitte Akerø  300 kampe 
Per Schrøder Jacobsen  300 kampe 
Hanne Martine Nielsen 200 kampe 
Søren Them Parnas 200 kampe 
Lars Blæhr  200 kampe 
Marianne Thrane Larsen 200 kampe 
Pia Bajlum  200 kampe 
Kristian Cumberland 100 kampe 
Michael Bo Hansen 100 kampe 
Kári Gunnersen 100 kampe 
Amanda Flindt Müller 100 kampe 
Carsten Schmidt 100 kampe 
Michael Bolund Olsen 100 kampe 
Flemming Birring Sørensen 100 kampe 
Frederik Klinge 100 kampe 
 
 
 
 
Arne Jensen, den 16. April 2014 
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Vedligeholdelsesbudget 2014 

 

Vedligeholdelsesbudget KBK 2014 

1 El arbejder  

   

2 Gulv i hal  

   

3 VVS arbejder  

   

4 Tagvinduer  

   

 5 Tagrender Reparation af tagrender med andet sted 10.000,00 

    

6 Baderum   

    

7 Gulve indgang   

    

8 Tagterasse og dør   

    

 9 Køkken køkkengulv 31.000,00 

    

 10 Facader murer arbejder 20.000,00 

    

11 Maling 5.000,00 

    

 12 Restaunrant Nyt tæppe eller rensning af tæppe 10.000,00 

Nye stole 15.750,00 

    

13 Kondi rum   

    

14 Bestyrelses- og klublokaler  

    

15 Div . Uforudsete   

    

16 Adgangskontrol   

    

17 Vaskemaskine   

 

Klubhus pulje 
Banebooking 

  

18   

   

 Total  91.750,00 
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VALG PÅ GENERALFORSAMLING APRIL 2014   

 

Post 

 

Person 

 

På valg 

 

Genopstiller 

 

Afløser/fortsætter 

Bestyrelse     

Formand Rolf Sass Sørensen Ja Ja Rolf Sass Sørensen -2 år 

Kasserer Søren Gammelgaard  Nej - Søren Gammelgård–1 år 

EU-formand Hans Sørensen Nej - Hans Sørensen - 1 år 

BU-formand Lars Blæhr Ja Nej Morten Brustad - 2 år 

USU-formand Kirsten Hede Ja Ja Kirsten Hede – 2 år 

Medlem Tobias Caspersen Ja Nej  

Medlem Arne Jensen Nej - Arne Jensen – 1 år 

Medlem Jens Carlsson Ja Ja Jens Carlsson – 2 år 

Medlem Lizanne S. Bruun  Nej 

 

Susan Olsen – 2 år 

Eliteudvalg     

Medlem Maja Lü Ja  Ja Maja Lü – 1 år 

Medlem Jakob Vestergård Ja Nej  

Medlem Elisa Bjerre Ja Ja Elisa Bjerre – 1 år 

Medlem Rasmus Otkjær Ja Nej  

Foreslået Mathias Kupiec   Mathias Kupiec– 1 år 

Foreslået Line Højlyng   Line Højlyng – 1 år 

Foreslået  Jakob Kyndesen   Jakob Kyndesen – 1 år 

     

Breddeudvalg     

Medlem Poul Aarøe Ja Ja Poul Aarøe – 1 år 

Medlem Lizanne S. Bruun Ja Nej  

Medlem Lars Ørum Rasmussen Ja Ja Lars Ørum Rasmussen -

1år 

Medlem Laura Novak Ja Nej  

Foreslået Lars Blæhr   Lars Blæhr – 1 år 

Foreslået  Marianne G. Pedersen    Marianne G. Pedersen 

1år 

Veteranudvalg Arne Jensen Ja Ja Arne Jensen – 1 år  

     

Ungdomsudvalg     

Medlem Susan Olsen Ja Ja Susan Olsen – 2 år 

Medlem Anne Kofoed Ja Ja Anne Kofoed – 2 år 

Medlem Mette Rønnow Ja Ja Mette Rønnow – 2 år 

Foreslået Maiken Tømming - - Maiken Tømming – 2 år 

Foreslået Cedric Cornix - - Cedric Cornix – 2 år 

      

Ekstern Revisor Ole Holm Ja Ja Ole Holm – 1 år 

     

Intern revisor Johannes Paulsen Ja Ja Johannes Paulsen – 1 år 

Intern revisor Henrich Krogsgaard Ja Ja Henrich Krogsgaard – 
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 1 år 

Revisorsuppleant Thomas Mosfeldt Ja Ja Thomas Mosfeldt – 1 år 

     


