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Københavns Badminton Klub 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Badminton Klub 
Bestyrelsen indkalder herved til den ordinære generalforsamling i Københavns Badminton Klub 
(”KBK”).  
 
Generalforsamlingen vil blive afholdt elektronisk uden mulighed for fysisk fremmøde:  
 

Tirsdag, den 27. april 2021, kl. 18.30  
 
med følgende  
 
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)  

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 2020 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  
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 6. april 2021. Eventuelle indkomne forslag vil blive rundsendt pr. mail til 
medlemmerne og blive offentliggjort på klubbens hjemmeside den 13. april 2021  

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 6. april 2021. Såfremt der indkommer forslag til andre kandidater end 
dem, der fremgår af den vedlagte foreløbige kandidatliste, vil orientering herom blive 
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rundsendt pr. mail til medlemmerne og blive offentliggjort på klubbens hjemmeside 
den 13. april 2021.   

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  
Bestyrelsen bemyndiges til at foretage skift til ny autoriseret revisor. 

11. Eventuelt  
 
Fuldstændig elektronisk generalforsamling uden mulighed for fysisk fremmøde  
Den ordinære generalforsamling afholdes som en elektronisk generalforsamling i 
overensstemmelse med principperne i bekendtgørelse nr. 2240 af 29. december 2020, der 
tillader afholdelse af fuldstændig elektroniske generalforsamlinger på grund af COVID-19 
situationen.  
 
Elektronisk deltagelse i generalforsamlingen vil finde sted via Teams og kan tilgås via 
smartphone, tablet eller computer. 
 
Medlemmer, som ønsker at deltage i den elektroniske generalforsamling, skal anmode om at 
deltage ved fremsendelse af mail til formand Kirsten Hede via kontoret på kontakt@kbknet.dk 
senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen, dvs. senest den 6. april 2021. 
 
Link til deltagelse i generalforsamlingen via Teams vil herefter senest d. 25. april blive fremsendt 
pr. mail til den mailadresse, som anmodningen om deltagelse er sendt fra.  
 
Der kan stilles spørgsmål og afgives stemmer via chatfunktionen på Teams. 
 
Østerbro, den 27. marts 2021 
 
BESTYRELSEN  


