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Københavns Badminton Klub 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020 
 
Tirsdag, den 28. april 2020, kl. 18.30 
 
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Københavns Badminton Klub i medfør af 
klubbens vedtægters §§ 9 og 10. Generalforsamlingen afholdes i klubbens café på Krausesvej 12, 
2100 København Ø, jf. dog nedenfor. Indkaldelsen med bilag rundsendes undtagelsesvist pr. mail 
til klubbens medlemmer samt offentliggøres på klubbens hjemmeside og ved opslag ved 
indgangen til hallen på Krausesvej. 
 
Klubbens bestyrelse monitorer situationen omkring coronavirusudbruddet tæt og følger 
naturligvis de regler og retningslinjer omkring forsamlinger mv., som regeringen og folketinget 
har vedtaget i forbindelse med udbruddet. Såfremt forsamlingsforbuddet, der i skrivende stund 
er gældende til den 13. april 2020, forlænges yderligere, eller der fastsættes yderligere regler, 
som medfører, at generalforsamlingen efter bestyrelsens vurdering ikke vil kunne gennemføres 
på normal vis, vil bestyrelsen foranledige, at der den 14. april 2020 pr. mail til alle medlemmer, 
som klubben har mailadresser på, udsendes en stemmeseddel, som medlemmerne herefter kan 
udfylde og returnere med henblik på, at generalforsamlingen i stedet gennemføres på skriftligt 
grundlag, dvs. uden fysisk fremmøde den 28. april 2020.  
 
Da det ikke kan udelukkes, at det ender med, at generalforsamlingen ikke vil kunne 
gennemføres på normal vis, inviteres alle medlemmer til allerede nu at sende de spørgsmål, 
som medlemmerne måtte have vedrørende de emner, som er på dagsordenen, til formand 
Kirsten Hede via kontoret på kontakt@kbknet.dk. Kirsten Hede vil herefter efter bedste evne og 
overbevisning besvare de modtagne spørgsmål og efterfølgende dele spørgsmål og svar med 
alle i forbindelse med udsendelsen af stemmesedler, såfremt det viser sig nødvendigt at 
anvende denne fremgangsmåde.  
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson  

Vedlægges denne indkaldelse – bilag 1  
3. Udvalgsberetninger for det forløbne år (BU/VU, EU, USU)  
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Vedlægges denne indkaldelse - bilag 2,3 og 4 
4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse. 

Et eksemplar af årsregnskabet for 2019 er vedlagt denne indkaldelse – bilag 5 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering  

 Vedlægges denne indkaldelse – bilag 6 
6. Fastsættelse af kontingent  

Kontingent foreslås uændret – dog indgår i budgettet: 
• boldpenge på 500 kr. pr sæson for alle spillere, der spiller på hold, hvor der 

stilles bolde til rådighed = senior: FT1-6 og ungdom: bobler/talent/elitetræning 
• stigning i gæstekort til kr. 900 pr sæson som følge af højere boldomkostninger 

og -forbrug 
7. Behandling af indkomne forslag  

Forslag til behandling indsendes til formand Kirsten Hede via kontoret på 
kontakt@kbknet.dk senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest 
den 7. april 2020. Eventuelle indkomne forslag vil blive rundsendt pr. mail til 
medlemmerne og blive offentliggjort på klubbens hjemmeside den 14. april 2020   

8. Valg af bestyrelse (5-8 medlemmer - 2-4 medlemmer vælges pr. år for 2 år)  
Bestyrelsens kandidatliste vedlægges nærværende indkaldelse – bilag 7 
 
Kandidater til bestyrelsen og udvalg skal indsendes til formand Kirsten Hede via 
kontoret på kontakt@kbknet.dk senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen, 
dvs. senest den 7. april 2020. Såfremt der indkommer forslag til andre kandidater end 
dem, der fremgår af den vedlagte foreløbige kandidatliste, vil orientering herom blive 
rundsendt pr. mail til medlemmerne og blive offentliggjort på klubbens hjemmeside 
den 14. april 2020   

9. Evt. valg af to suppleanter til bestyrelsen – suppleanter har møderet men ikke stemmeret 
ved bestyrelsesmøder. 

10. Valg af ekstern revisor og evt. interne revisorer 
Genvalg indstilles til Ole Holm hhv. Johannes Paulsen 

11. Eventuelt  
 
 
Østerbro, den 28. marts 2020 
 
Med venlig hilsen 
BESTYRELSEN  


