Københavns Badminton Klub

REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 2. APRIL 2013
Bilag:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Bestyrelsens beretning
Eliteudvalgets beretning
Ungdomsspilleudvalgets beretning
Breddeudvalgets beretning
Veteranudvalgets beretning
Budget 2013 – til orientering
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring
Valg til generalforsamling april 2013

INDLEDNING:
Formand Rolf Sass Sørensen (RSS) bød velkommen til de 24 medlemmer/forældre
som var mødt op til årets generalforsamling.
1. VALG AF DIRIGENT:
Bestyrelsen foreslog Finn Ravnborg (FR) som blev aftenens dirigent. FR takkede for
valget. Dirigenten indledte med, at der desværre på dagsorden var sket en skivefejl.
Generalforsamlingen var publiceret korrekt i henhold til klubbens love. 7. marts med
bekendtgørelse på medlemstavlen og 10. marts på klubbens hjemmeside. Desværre
stod der onsdag 2.4. og ikke tirsdag 2.4. Selv om der flere steder har stået korrekt
ugedag tirsdag 2.4. – kan et fremmøde onsdag betyde en ny generalforsamling.
Klubben er ikke bekendt med fremmødte des anliggende om onsdagen!
Kommentar: Der blev opfordret til fremover at:
1) Sende invitation til generalforsamling på mail (bestyrelsen vil vurdere denne
mulighed)
2) Lave et mere synligt opslag
3) At afholde generalforsamlingen senere i april
Bestyrelsen takker for den konstruktive tilbagemelding.
2. BESTYRELSENS BERETNING v/formand RSS:
Se bilag 1.
Beretningen blev godkendt med klapsalver.
Efter beretningen fik Ernst Holst (sørger for det store arbejde med kampstatistik samt
vedligeholdelse af holdoversigt til klubbens senior holdledere) tildelt årets fiduspokal,
som tildeles et medlem, der i indeværende sæson har ydet en særlig indsats.
Tillykke til Ernst!
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 Jordy Hilbink. Jordy der med 13 sejre havde 1 sejr mere end Niels
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Lejre. Jordy har hele sæsonen spillet 1 herresingle og været et rigtigt godt bidrag til
KBK såvel til træning som til kamp. Tillykke til Jordy.
Kommentar: Der blev spurgt til Hans’ omtale af kontingentafslag!
Svar: For at være konkurrencedygtig i forhold til øvrige klubber i området går
eliteudvalget med tanker om, at overveje studierabat til FT 1 og 2 spillere på
boldpenge.
Kommentar: Der blev spurgt om man ikke kunne arbejde på en boldsponsor til FT1
og 2!
Svar: Det er en mulighed – tak for input!
4. UNGDOMSSPILLEUDVALGETS BERETNING v/ Kirsten Hede
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/ Lars Blæhr:
Se bilag 4.
Beretningen blev godkendt med klapsalver.
Efter beretningen fik Poul Aarøe tildelt årets Hastpokal.
Pokalen tildeles et medlem, som igennem flere år har udført en stor indsats for
klubben. ”Det billede” har vi af Poul, som er en institution i klubben. Poul sørger bl.a.
for at tilse hallen ved lukketid og i weekender samt networker vedr. senior/ungdom
integration og når trænerteam skal på plads.
Tillykke til Poul!
5A. VETERANUDVALGETS BERETNING v/Arne Jensen:
Se bilag 5.
Beretningen blev godkendt med klapsalver.
I tillæg til ovennævnte oplyste Arne, at lørdagstræningen FT6 – var en kombineret
senior (nybegynder/let-øvet) /veterantræning. Flere udlændinge har også fundet vej.
Medaljer til årets kampjubilarer i KBK var klar til udlevering. Jubilaroversigt kan ses på
klubbens hjemmeside. Medalje blev overrakt til Jens Carlsson og Poul Aarøe begge for
700 KBK kampe og til Johannes Raida for 400 KBK kampe. Tillykke og tak til begge.
Herefter modtog Maya Lü årets humørpokal. Pokalen gives til et medlem som sørger
for at skabe godt humør – på banen og måske især udenfor banen. Maya har med
godt humør og god energi bl.a. hjulpet til i den periode hvor klubben var uden
forpagter. Tillykke til Maya!
7. KASSEREREN FREMLÆGGER REGNSKAB 2012 v/ kasserer Søren Gammelgaard.
Udpluk fra fremlæggelsen:
Vores hjerteblod kontingentindtægter fortsatte i 2012 med at stige i forhold til året
før. Det faktum, uagtet at vi fortsætter med at have et stort årligt medlems flow.
Indtægterne tæller tillige store kommunale tilskud samt sponsorindtægter med stor
sponsor Team Copenhagen til vores elitearbejde samt Sungame, der er en god støtte
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til forbedring af vores faciliteter. Udgifterne i de forskellige udvalg er der styr på bl.a.
grundet månedlig budget/resultatopfølgning. I året blev det besluttet at henlægge
t.kr. 275 til renovering af hallens gulv og tag. Fra sæsonstart og til 1.2.2013 overtog
klubben driften af restauranten. Perioden i 2012 gav et økonomisk tab på t.kr. 50.
Årets resultat viser et + på t.kr. 10 efter afskrivninger, hvilket anses for
tilfredsstillende. Balancen tæller vores ubelånte hal dog med hjemfaldspligt på
grunden samt en obligationsbeholdning som stammer fra tidligere medlemmer Erwin
Christensen samt Marie og Oluf Johansen. Klubbens likviditet er væsentligt forbedret i
løbet af 2012.
Regnskabet er påtegnet af Statsautoriseret revisor Ole Holm, som oplyser at
revisionen ikke har givet anledning til forbehold.
Regnskabet blev godkendt!
Kommentar: Opfordrede til at klubben vurderer el-leverandør, idet der er stor forskel
på markedsprisen. Det anbefales at kigge på www.elpristavlen.dk.

7A. KASSEREREN FREMLÆGGER BUDGET 2013 v /kasserer Søren Gammelgaard
Se bilag 6.
Budget fremlægges til orientering:
For 2013 budgetteres der med et resultat før afskrivninger på + t.kr. 2. Indtægterne
er baseret på et lavere niveau vedr. tilskud fra kommunen, primært grundet nedsat
tilskud til driftsudgifter. Sponsorbidrag er nedsat med niveau t.kr. 100, idet vi alene
har medtaget aftalte sponsorater. Bidrag fra Team Copenhagen er allerede i hus. Af
væsentlig omkostningsstigning kan nævnes USU der stiger med niveau t.kr. 130.
Udgifter til hal og lokaleomkostninger forventes at være tilbage på et niveau uden
mulighed for hensættelse til større vedligeholdelsesarbejde.
Kommentar: Spørgsmål om hvilken aktivitet der er årsag til den store stigning i USU
budgettet. Svar: Kirsten Hede oplyste om større træneraktivitet.

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:
- Møbler til restauranten
- Etablering af et ungerum
- Udendørsfaciliteter
- Tagvinduer – nye motorer
- Halgulv
Kunsten er at vurdere imellem ”need” or ”nice” to have.
Kommentar: Forslag om at klubben konsulterer en detail/bygningsrådgiver ved
større sager. Forslag om at klubben inddrager jorden/græsset bag hallen til brugbart
område for medlemmerne. Forslag om at terrassen anvendes mere aktivt.
SVAR: Tak for gode input. Til information kan oplyses, at Arne er klubbens daglige
rådgiver, og at tilbud op til t.kr. 10 godkendes af Arne.
Endvidere havde Arne modtaget et spørgsmål angående lugten af gulvet i
fitnessrummet.

3

Arne oplyste tillige, at han havde modtaget et spørgsmål til gulvet i styrkerummet:
1) Er lugten af gulvet sundhedsfarlig ?
Samme spørgsmål blev modtaget ved sidste års generalforsamling med følgende
tilbagemelding: 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.

Efter generalforsamlingen er ErgoFloor kontaktet igen og en konsulent kommer på besøg og
besigtiger rummet. Rapporter fra leverandør er ligeledes modtaget og kan rekvireres på
kontoret.

8. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG v/Lizanne S. Bruun
Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændring i § 5 og i § 15.
§5 ændring går på: Præcisering af Forretningsudvalgets opgaver.
§ 15 ændring til, at en forælder til et USU medlem ikke behøver at være medlem af
klubben. Alene et medlemsskab giver dog stemmeret.
Ændringsforslag i fuld ordlyd er vedhæftet som bilag 7.
Stemmeberettiget var 23 medlemmer:
Ændring i § 5 blev vedtaget med 21 stemmer for. Ændring i § 15 blev vedtaget med
23 stemmer for.
9-13. VALG TIL BESTYRELSE, UDVALG v/FR
Se bilag 8.
Ifølge oversigten var flere medlemmer på valg og her følger en oversigt over ny eller
genvalgte medlemmer i bestyrelsen og udvalg:
Bestyrelsen: Genvalg til Søren Gammelgaard, Hans Sørensen, Arne Jensen og
Lizanne S. Bruun.
Eliteudvalg: Genvalg til alle – Maja Lü, Jakob Vestergård, Elisa Bjerre, Rasmus
Otkjær.
Breddeudvalg: Genvalg til Poul Aarøe, Lizanne S. Bruun, Laura Novak og velkommen
til Lars Ørum Rasmussen, Mads Nygård Knudsen
Ungdomsudvalg: Susan Olsen, Peter Scheutz, Anne Kofoed, Mette Rønnow. Ingen
medlemmer på valg – Alle har 1 år tilbage i valgperioden.
Veteranudvalg: Arne Jensen genvalgt.

14-15. VALG af EKSTERN REVISOR og 2 INTERNE REVISORER og 1 REVISORSUPPLEANT 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.
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16. EVENTUELT
1) Fra fremmødt blev der også opfordret til at bruge Christian vores nye
restauratør i KBK. Opfordringen gælder såvel medlemmer som udvalg.
2) Fra USU blev der gjort reklame for LOCK-OUT badminton – arrangement/er
målrettet mod 7-12 årige.
3) Traditionen tro afsluttede Arne med at orientere om nyt fra Badminton
Danmark og Københavns Badminton Kreds. Det var positivt at høre, at
Forbundet har vendt trenden således, at vi ikke længere har tilbagegang af
medlemmer. Endvidere blev der orienteret om Forbundets nye forslag om
kontingentstruktur. Arne oplyste, at Kredsen har ansat (Siw) som ny
holdturneringsansvarlig og opfordrede til, at klubben kontakter Siw vedr.
udfordringer i bl.a. Badmintonpeople. Arne opfordrede også til, at flere af
klubbens holdledere deltager i Kredsmødet den 22.5. i Grøndalscenteret.

4) Fra fremmødt kommentar vedr. klubbens store udfordring, såfremt
heldagsskoler bliver en realitet.

5)

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: Finn Ravnborg
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