
 

 

Københavns Badminton Klub                                                            
REFERAT AF GENERALFORSAMLING D. 21. APRIL 2015 
Bilag:  
1) Bestyrelsens beretning 
2) Eliteudvalgets beretning 
3) Ungdomsspilleudvalgets beretning 
4) Breddeudvalgets beretning 
5) Veteranudvalgets beretning 
6) Budget 2015 – til orientering 
7) Forslag fra bestyrelsen 

8) Forslag fra medlem – punkt 8. 
9) Personer på valg til generalforsamling april 2015 
 
INDLEDNING: 
Formand Arne Jensen (AJ) bød velkommen til de 74 medlemmer/forældre, 
som var mødt op til årets generalforsamling eller havde afgivet fuldmagt. 
 
1. VALG AF DIRIGENT: 
Bestyrelsen foreslog Keld Bjerregaard som blev aftenens dirigent. Keld takkede for 
valget. Dirigenten indledte med at konstatere, at i henhold til klubbens love §14 var 
generalforsamlingen lovligt indkaldt og regnskabet offentliggjort rettidigt. Samtidig 
takkede han for det flotte fremmøde med hele 74 stemmeberettigede. 
 
2. BESTYRELSENS BERETNING: v/formand Arne Jensen (AJ): 
Formanden indledte med beretningen med at fortælle at klubben er den største i 
københavns-området og 5. største I DK.  
Se bilag 1. 
Beretningen blev godkendt med klapsalver. 
AJ gav en speciel tak til Hans Sørensen, Søren Gammelgaard og Rolf Sørensen som har 
valgt at træde ud af bestyrelsen. AJ gav desuden også en speciel tak til Helle Sjørring for 

hendes indsats som administrator. 
AJ uddelte endvidere årets Hastpokal til Morten Petersen. Pokalen gives til en person som 
igennem flere år har ydet en stor indsats i klubben. Tillykke til Morten Petersen. 
 
3. ELITEUDVALGETS BERETNING: v/formand Jakob Kyndesen (JK) 
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 Line Højlyng. Tillykke til Line og held og lykke fremover. 
 
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. På forhånd ønskes tillykke til modtageren. 
 
5A. BREDDEUDVALGETS BERETNING v/ Morten Brustad: 
Se bilag 4. 

http://www.kbknet.dk/files/manager/gf2015/Beretning%202015.pdf
http://www.kbknet.dk/files/manager/gf2015/EU%20beretning%202014-15.pdf
http://www.kbknet.dk/files/manager/gf2015/USU%20Beretning%202014-15.pdf


 

 

Ernst knytter kommentarer til beretning. Der er utilfredshed med at to træninger er 
blevet slået sammen til en træning om onsdagen. Der er desuden ikke tilfredshed med at 
klubben har nedlagt et hold. Ernst mener, at klubben skal oprette flere hold. MB 
argumenterer for, at beslutningen blev vedtaget på et bestyrelsesmøde, hvor man pga 

meget lavt fremmøde på FT3 og 3½ mente, at det ville være en optimal løsning at slå 
træningerne sammen. Ernst giver til udtryk, at det ikke vil have nogen indflydelse, at 
træningerne er sent lagt. AJ beretter om, at der bliver arbejdet på at lave en Q-række for 
motionist-spillerne. Beretningen blev efterfølgende godkendt med klapsalver. 
 
5B. 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 
jubilar oversigt kan ses på klubbens hjemmeside. På mødet blev medaljer overrakt til 
følgende spillere: For 300 kampe: Keld Bjerregaard. For 200 kampe: Camilla Strøm, Keld 
Ulbæk, Bjarne Pugholm, Karen Gomez , Vilhelm Schultz, Christian Klinge, Maya Lü.  
Tillykke til alle sæsonens jubilarer. 
 
2B. Bestyrelsens uddeling af priser forts. 
Kirsten Hede uddelte årets humørpokal. Den går i år til Maiken Agger Tømming og 
Mette Rønnow fra USU. Stort tillykke til dem. 
Herefter modtog Anton Tømming Larsen årets fiduspokal. Pokalen gives til et medlem 
som har ydet en særlig indsats. Anton har denne sæson ydet stort engagement både 
som spiller og hjælpetræner. Stort tillykke til Anton. 

 
6. KASSEREREN FREMLÆGGER REGNSKAB 2014 v/ Revisor Ole Holm 
Udpluk fra fremlæggelsen: 
Regnskabet for 2014 har ikke givet anledning til forbehold fra ekstern revisor Ole 
Holm. Der er et positivt cash-flow i klubben. Regnskabet giver et underskud på t.kr. 75. 
Likvidbeholdning er steget til t.kr 770. Der er nogle hensættelser, da der er hensat til 

vedligeholdelse af hallen og klubhus-projektet. De forskellige poster stemmer. Årets 
resultat blev på t.kr. 47 før afskrivninger og – (minus) t.kr. 118 efter 
afskrivninger. Budgetteret resultat for 2014 var på – (minus) t.kr. 154. Resultatet er 
bedre end budgetteret og anses for tilfredsstillende. 
Klubben har igen 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. Regnskabet blev 

godkendt! 
 
7A. KASSEREREN FREMLÆGGER BUDGET 2015 v /formand Arne Jensen 
Budget fremlægges til orientering: 
For 2015 budgetteres der med et resultat før afskrivninger på - (minus) t.kr. 80. Der er 
budgetteret til et nyt køkkengulv. Klubben har taget forbehold for, at klubhuset kan 

medføre udgifter. Restauranten har givet et overskud på t.kr. 18 – Tak til Charles for 
indsatsen omkring dette. 
 
7B. BESTYRELSEN FREMLÆGGER VEDLIGEHOLDELSESPLAN v/ Arne Jensen 
Der blev ikke fremlagt en særskilt vedligeholdelsesplan, men AJ kommenterede at gulvet 
i hallen samt køkken trænger til renovering. Derudover forventes at nybyggeriet -
ungdomshuset medfører en række yderligere vedligeholdelses opgaver. 
 
8. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG v/Arne jensen 
Bilag 7 
Bestyrelsen foreslår at §15 ændres således at opstilling til bestyrelsen skal offentliggøres 
min. 14 dage før generalforsamlingen (bilag 7). Ernst får ordet og bifalder, bestyrelsens 
beslutning. Forslaget blev vedtaget af generalforsamlingen. 
 

http://www.kbknet.dk/files/manager/gf2015/Beretning%20veteran.pdf
http://www.kbknet.dk/files/manager/gf2015/ENDELIG%20rapport%202014%20KBK.pdf
http://www.kbknet.dk/files/manager/gf2015/vedt%C3%83%C2%A6gts%C3%83%C2%A6ndringer%202015.pdf


 

 

Formanden modtog den 2. april fra Hanne Hunæus Pedersen (koneklubben) følgende 
forslag (bilag 8): Ændring af kontingent for folkepensionister således at kontingentet 
nedsættes fra nuværende 1771 kr for 2 timers ugentlig spilletid til 1375 kr pr år for 2 
timers ugentlig spilletid for på den måde at fastholde eller øge medlemstallet. Bilag 8. 

Forslaget blev fremført, men bestyrelsen kan ikke efterkomme dette med den nuværende 
økonomi. Endvidere er bestyrelsen principielt imod at der laves særordninger for nogle 
medlemmer. Efter debatten blev et revideret forslag godkendt efter afstemning: Nye 
medlemmer af “koneklubben” får et kontingent på 1375 kr/år og dette gælder til næste 
generalforsamling hvor dette tiltag bortfalder, hvis der ikke træffes anden beslutning.   
 

9-13. VALG TIL BESTYRELSE, UDVALG 
Se bilag 9. 
Arne Jensen blev valgt ind som formand for 1 år. 
Sung Jakobsen stiller op som kasserer og blev valgt af generalforsamlingen. 
Morten Petersen blev valgt som EU-formand. 
Jens Carlsson ønsker ikke at genopstille. I stedet blev Jakob Kyndesen valgt.  
Morten Bøgebjerg bliver foreslået som menig medlem i bestyrelsen i stedet for Arne 
Jensen der er blevet valgt til formand og han blev valgt. 
Ifølge oversigten var flere medlemmer på valg og nedenfor følger en oversigt over ny- 
eller genvalgte medlemmer i bestyrelsen og udvalg. Der var ingen kampvalg. 
 
Eliteudvalg: Genvalg til: Jakob Kyndesen. 
Nye medlemmer: Alice Jensen, Morten P, Peter Martensen, Mikkel Kjærsgaard og 
Marianne Thrane Larsen. 

 
Breddeudvalg: Genvalg til: Poul Aarøe, Lars Ørum Rasmussen, Marianne G. Pedersen 
og Lars Blæhr. 
 
Ungdomsudvalg: I stedet for Anne Kofoed blev Christian Sølyst valgt 
Nye medlemmer: Charlotte Simonsen, Morten Labæk og Susan Wedell Wedellsborg blev 

valgt. 
 
Veteranudvalg: Ole Johansen blev valgt I stedet for Arne Jensen. – med møderet til 
bestyrelsesmøder – men ikke stemmeret. 
 
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 
REVISORSUPPLEANT 
Se bilag 9. 
Ekstern Revisor: Ole Holm hos Revisionsfirmaet Edelbo & Lund-Larsen I/S blev 
genvalgt. 

Interne Revisorer: Johannes Paulsen blev genvalgt og Carsten Rønnow blev nyvalgt i 
stedet for Henrich Krogsgaard. 
Revisorsuppleant: Thomas Mosfeldt stiller ikke op, Myrna Holst blev valgt i stedet. 
 
16. EVENTUELT 
Formanden afsluttede mødet med at nævne de største klubber i Danmark (der kun har 
marginalt flere medlemmer end KBK). Endeligt takkede han for de fremmødtes 
deltagelse samt for dirigentens indsats og der blev sunget klubsang. 
 
Referent: Mathias Kupiec/Keld Bjerregaard 
 
Referatet er godkendt dd: 
 
Dirigent: Keld Bjerregaard 

http://www.kbknet.dk/files/manager/gf2015/Forslag%20til%20GF%20i%20KBK.pdf

