
 
Københavns Badmintonklub - Krausesvej 12 - 2100 København Ø 

 
 
 

Københavns Badminton Klub 
 
Referat af ordinær generalforsamling 2020 afholdt tirsdag, den 28. april 
2020, kl. 18.30 
 
Dagsorden i henhold til vedtægternes § 10: 
 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson  
3. Udvalgsberetninger for det forløbne år (EU, BU/VU, USU)  
4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering  
6. Fastsættelse af kontingent  
7. Behandling af indkomne forslag  
8. Valg af bestyrelse (5-8 medlemmer - 2-4 medlemmer vælges pr. år for 2 år)  
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 
11. Eventuelt  

 
 
Ad punkt 1 – Valg af dirigent og referent 
Peter Carlstedt Nørtved blev valgt som dirigent og referent på baggrund af skriftligt afgivne 
stemmer, jf. nedenfor. 
 
Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket den 28. marts 2020 dels – 
helt ekstraordinært på grund af den særlige situation - pr. e-mail til de medlemmer, som klubben 
har mailadresser på, dels ved opslag på klubbens hjemmeside og ved opslag i indgangspartiet til 
hallen på Krausesvej. Med indkaldelsen fulgte bestyrelsens beretning, udvalgsberetninger, 
årsrapport, budgetforslag og kandidatliste. 
 
I indkaldelsen havde bestyrelsen desuden nærmere redegjort for, at det som følge af de regler og 
retningslinjer omkring forsamlinger mv., som regeringen og folketinget har vedtaget i forbindelse 
med udbruddet af coronavirus, kunne vise sig nødvendigt at gennemføre generalforsamlingen på 
skriftligt grundlag, dvs. uden fysisk fremmøde den 28. april 2020.  
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Dirigenten konstaterede endvidere, at der den 13. april 2020 dels pr. e-mail, dels ved opslag på 
klubbens hjemmeside var udsendt stemmesedler til klubbens medlemmer, idet bestyrelsen 
samtidig orienterede medlemmerne om, at det som følge af forlængelsen af forbuddet mod at 
forsamles mere end 10 personer, var nødvendigt at gennemføre generalforsamlingen på skriftligt 
grundlag. 
 
Dirigenten konstaterede på denne baggrund, at generalforsamlingen som følge af de konkrete 
omstændigheder var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Dirigenten konstaterede i tillæg hertil, 
at medlemmerne var blevet opfordret til at fremkomme med indsigelser, såfremt de måtte have 
sådanne i forhold til at gennemføre generalforsamlingen på skriftligt grundlag, men at der ikke var 
modtaget indsigelser i denne forbindelse. 
 
Endelig konstaterede dirigenten, at der var modtaget 23 stk. udfyldte stemmesedler fra 
medlemmerne, og at der i den sammenhæng var flertal for at udpege Peter Carlstedt Nørtved som 
dirigent og referent, jf. ovenfor.  
 
Ad punkt 2 - Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson 
Bestyrelsens beretning, der var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen, blev taget ad notam. 
Beretningen havde ikke givet anledning til spørgsmål eller bemærkninger fra medlemmerne.  
 
Ad punkt 3 – Udvalgsberetninger for det forløbne år (EU, BU/VU, USU) 
Udvalgsberetningerne fra EU, BU/VU og USU, der var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen, 
blev taget ad notam. Beretningerne havde ikke givet anledning til spørgsmål eller bemærkninger 
fra medlemmerne.  
 
Ad punkt 4 - Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til 
godkendelse 
Årsrapporten for perioden 1. januar – 31. december 2019, der var vedlagt indkaldelsen til 
generalforsamlingen, blev fremlagt. Det fremgik heraf blandt andet, at klubben i perioden 
realiserede et positivt resultat på kr. 9.237. Klubbens aktiver var opgjort til samlet kr. 14.489.637, 
mens klubbens egenkapital pr. 31. december 2019 udgjorde kr. 12.113.156. Årsrapporten havde 
ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger fra revisor. 
 
Årsrapporten blev godkendt med 22 stemmer for og én blank. 
 
Ad punkt 5 – Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering 
Bestyrelsens budgetforslag for 2020, der var vedlagt indkaldelsen til generalforsamlingen, blev 
fremlagt. Det fremgik heraf, at der budgetteres med et underskud på driften før afskrivninger på 
kr. 38.500.  
 
Kirsten Hede bemærkede, at den nuværende situation med coronavirus givet vil få konsekvenser 
for klubbens økonomi. Bestyrelsen overvåger situationen nøje og har blandt andet søgt og fået 
bevilliget lønkompensation til klubbens ansatte.  
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Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen modtaget følgende spørgsmål fra Rikke 
Kjærgaard: 
 

”Hvad er årsagen til, at man vælger at budgettere med så stort et underskud for 2020 
– ca. 240.000,-, når man samtidig vælger, at udgiften til FT1 og 2 samt Sportschef 
stiger med ca. 200.000,- samlet ift. til det realiserede for 2019? Det er ikke forsvarligt 
at øgede driftsomkostninger resulterer i et underskud af den størrelse. Denne strategi 
(investering i Eliten uden af have de fornødne midler) har tidligere været tæt på at 
ruinere KBK.” 

 
Bestyrelsen fremkom i den forbindelse med følgende svar: 
 

”Det er vigtig at gøre opmærksom på, at det budgetterede underskud på ca. 240.000 
er budget efter afskrivninger på godt 200.000 kr. Afskrivningerne er udtryk for, at vi 
"sætter til side" ift. at hallen mm over tid bliver mindre værd (afskrivningsperiode er 
62 år). Hallen og grunden står opført til ca. 11 mio. kr. og klubbens egenkapital er 
over 12 mio. kr. Bestyrelsen vurderer derfor at et mindre underskud før afskrivninger 
på ca. 40.000 kr. vil være acceptabelt givet de muligheder klubben pt har for at 
genopbygge den status, som klubben tidligere har haft som både elite og 
breddeflagskib inden for Badminton sporten i Danmark. Bestyrelse og udvalg søger til 
stadighed at begrænse underskud gennem fornuftig brug af omkostninger og 
konstant fokus på indtjeningsmuligheder.” 

 
Ad punkt 6 – Fastsættelse af kontingent 
Bestyrelsens havde fremsat forslag om uændret kontingent. 
 
Kirsten Hede bemærkede i den forbindelse, at der i budgettet for 2020, jf. punkt 5, indgår: 

- boldpenge på 500 kr. pr. sæson for alle spillere, der spiller på hold, hvor der stilles bolde til 
rådighed = senior: FT1-6, ungdom: bobler/talent/elitetræning 

- stigning i gæstekort til kr. 900 pr. sæson som følge af højere boldomkostninger og –forbrug 
 
Forslaget blev vedtaget med 20 stemmer for og 3 imod. 
 
Forud for generalforsamlingen havde bestyrelsen modtaget følgende spørgsmål fra Rikke 
Kjærgaard: 
 

”Hvad er årsagen til at man vælger at øge prisen for gæstekortet så markant? Det 
blev på GF 2017 bestemt at breddespillere ikke skulle betale væsentligt mere for 
mindre (https://protect-eu.mimecast.com/s/3p3sC0RRzUYnYvtwM-S8). Det vil ikke 
kunne lade sig gøre at fastholde dette princip med denne voldsomme prisstigning.” 

 
Bestyrelsen fremkom i den forbindelse med følgende svar: 
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”Baggrunden for stigningen på prisen på gæstekort er, at vi kan se, at boldforbruget 
og priserne nærmest eksploderer. En prissætning på 900 kr. pr. år for 2 timers ekstra 
træning pr. uge i ca. 45 uger = 10 kr. pr. times træning. Der betales således kun stadig 
for relativt få bolde (ca. godt 15 kr. pr. stk.) givet, at der også skal være lidt penge til 
varmt vand, lys, trænerlønning mm. Prisen på 10 kr. pr. time vurderer bestyrelsen 
yderst rimelig. 

 
Desuden havde bestyrelsen forud for generalforsamlingen modtaget følgende 
spørgsmål/bemærkninger fra Lars Blæhr: 
 

”Jeg synes forhøjelsen af boldpengene er er for ulige fordelt på tværs af de forskellige 
medlemstyper og er uforholdsmæssig stor for nogle segmenter. Nogle vil opleve en 
meget beskeden stigning af det samlede kontingent på 3-4%, mens andre vil få en 
stigning på næsten 17%, uden at få mere for pengene. Jeg synes man burde lave en 
mere jævn fordeling, og samtidig indføre nogle tiltag for at begrænse boldforbruget i 
klubben.” 

 
Bestyrelsen fremkom i den forbindelse med følgende svar: 
 

”Vi er meget bevidste om, at det er et drastisk skridt at forhøje boldpengene for FT-
holdene og ikke mindst indføre boldpenge for ungdomsholdene. Set i lyset af de 
meget markante stigninger i boldforbrug hen over alle FT-træninger og talent-
ungdomstræningerne er det vurderet nødvendigt at få dækket denne stigning. 

 
Vi er meget enige i, at en større bevidsthed ift. boldforbrug på alle træninger klart vil 
være at foretrække – og vi parallelt med opkrævningen iværksætte tiltag til at 
begrænse boldforbruget uden at det går ud over kvaliteten i træningerne.” 

 
Ad punkt 7 – Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indkommet forslag til behandling. 
 
Ad punkt 8 – Valg af bestyrelse (5-8 medlemmer - 2-4 medlemmer vælges pr. år for 2 år) 
Der var ikke indkommet forslag om andre kandidater til bestyrelsen end de kandidater, som var 
foreslået af bestyrelsen. Kandidatliste var vedlagt indkaldelsen til generalforsamling.  
 
På den baggrund blev foretaget følgende valg til bestyrelsen: 
 

- Kirsten Hede blev genvalgt som formand for en 2-årig periode 
- Jan Opstrup indtræder i bestyrelsen som kasserer i stedet for Carsten Rønnow. Jan Opstrup 

blev valgt for 1 år. 
- Lars Blæhr indtræder i bestyrelsen som BU formand i stedet for Per Tømming Larsen. Lars 

Blæhr blev valgt for 2 år. 
- Pia Thomsen blev genvalgt som USU repræsentant for en 2-årig periode 
- Gustav Jandausch blev genvalgt som menigt medlem for en 2-årig periode 
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Kirsten Hede takkede på bestyrelsen og klubbens vegne Carsten og Per for et stort arbejde i 
bestyrelsen gennem de seneste år. 
 
Ad punkt 9 – Evt. valg af to suppleanter til bestyrelsen – suppleanter har møderet men ikke 
stemmeret ved bestyrelsesmøder 
Der var ingen emner til behandling under dette punkt 
 
Ad punkt 10 – Valg af ekstern revisor og evt. interne revisorer 
Ole Holm blev genvalgt som revisor med 20 stemmer for og 3 blanke og Johannes Paulsen blev 
genvalgt som intern revisor med 21 stemmer for og 2 blanke. 
 
Ad punkt 11 - Eventuelt 
Der var ingen emner til behandling under dette punkt, men bestyrelsen havde forud for 
generalforsamlingen modtaget følgende spørgsmål/bemærkninger fra Ole Johansen: 
 

”Ros til bestyrelsen. Nu mangler vi kun at herrernes sauna kommer til at virke samt et 
”midterstativ” til tøj i herrernes omklædning.” 

 
Bestyrelsen fremkom i den forbindelse med følgende svar: 
 

”Tak for anerkendelse af bestyrelsens arbejde. Det varmer at vores medlemmer 
bemærker den frivillige indsats, som lægges i KBK. 
 
Ift. herrernes sauna: Denne skulle gerne virke. Ole Betak vil tjekke en ekstra gang og 
så skriver vi en vejledning til, hvordan den tændes (der er sat en timer på, så vi kan 
reducere elforbrug) Ift. midterstativ i herrernes omklædning: Vi glæder os over, at 
omklædningen fungerer rigtig godt de fleste dage. Der blev ved renoveringen taget et 
valg ift. at skabe et mere åbent rum ved at fjerne den første af de gamle søjler. Det er 
konstruktionsteknisk ikke enkelt at få flere tøjknager ind i rummet. Vi håber således, 
at man kan finde en vej og dele de stadig forholdsvis mange knager, som er i 
herrernes omklædning.” 

 
--ooOoo-- 

 
Generalforsamlingen afsluttet. 
 
Som dirigent og referent: 
 
 
_________________________ 
Peter Carlstedt Nørtved 


