
 

 
Københavns Badmintonklub - Krausesvej 12 - 2100 København Ø 

 
Københavns Badminton Klub 
 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Københavns Badminton Klub 
 
Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i Københavns Badminton Klub. 
Generalforsamlingen afholdes i klubbens cafe – Krausesvej 12, 2100 København Ø 
 

Torsdag, den 21. april 2022, kl. 19.00  
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Bestyrelsens beretning for den forløbne sæson  
3. Udvalgsberetninger for det forløbne år (BU/VU, EU, USU)  
4. Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse. 

Fremgår ligeledes af klubbens hjemmeside  – bilag 1 
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til orientering  

Fremgår ligeledes af klubbens hjemmeside  – bilag 2 
6. Fastsættelse af kontingent  

Forslag om kontingentstigning med 70 kr for alle aktive medlemmer / 280 kr pr bane = 70 kr 
pr spiller for banespillere (primært med baggrund i markante stigninger i el og varme mm) 

7. Behandling af indkomne forslag  
Forslag til behandling indsendes til formand Kirsten Hede via kontoret på kontakt@kbknet.dk 
senest den 31.marts 2022. Eventuelle indkomne forslag vil efterfølgende blive offentliggjort i 
hallen og på klubbens hjemmeside, jf. vedtægterne.  

8. Valg af bestyrelse (5-8 medlemmer - 2-4 medlemmer vælges pr. år for 2 år)  
Bestyrelsens kandidatliste vedlægges – bilag 3 
Kandidater til bestyrelsen og udvalg indsendes til formand Kirsten Hede via kontoret på 
kontakt@kbknet.dk senest den 31.marts 2022. Såfremt der indkommer forslag til andre 
kandidater end dem, der fremgår af den vedlagte foreløbige kandidatliste, vil orientering 
herom blive offentliggjort i hallen og på klubbens hjemmeside, jf. vedtægterne. 

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 som ekstern revisor – kandidater til evt. intern revision 
modtages med tak. 
Bestyrelsen anmoder om bemyndigelse til eventuelt efterfølgende at foretage skift til ny 
autoriseret revisor. 

11. Eventuelt  
 
Østerbro, den 18. marts 2022 
BESTYRELSEN  


