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B C 37. .1 Valg af dirigent

Janus Bahs Jacquet vælges enstemmigt som dirigent.

2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

2 a Formandens beretning

Spillesæsonen 2011/2012 startede desværre på en noget negativ måde. På grund af 

manglede kvindelige spillere var vi ikke i stand til at stille første og andethold, og dis

se hold måtte derfor trækkes fra henholdsvis tredje division og Københavnerserien. 

Dette medførte at så godt som alle fra den gamle Atræning, dvs. dem der udgjorde 

disse hold, valgte at forlade klubben og spille andre steder i stedet. Dette var natur

ligvis et hårdt slag for klubben – et der har kunnet mærkes tydeligt i løbet af sæsonen.

Som direkte resultat af den mindre spillerskare sloges A, B og Ctræningen sam

men til en fællestræning. Tidligt i sæsonen måtte vi dog erkende at vi trods alt var for 

mange til en stor fællestræning, og vi lavede en A og en Btræning, hvoraf Atrænin

gen var langt den største og mange fra Btræning også har deltaget. I løbet af sæsonen 

er antallet af fremmødte spillere svunget noget, men vi synes dog stadig at holde et 

acceptabelt niveau – dog stadig med en generel mangel på kvindelige spillere. I som

merperioden og op til sæsonstart i efteråret vil en af bestyrelsens primære fokusom

råder derfor være at søge at sikre tilgang af medlemmer til klubtræningen, kvindelige 

spillere i særdeleshed.

Bestyrelsen har det seneste år været rimeligt besat, dog med den slagside at Ben

jamin Bruun og Lars Bisgaard der indgik som holdspillerudvalg, begge er blandt de 

spillere der i sommeren 2011 valgte at skifte klub og dermed også udtrådte af bestyrel

sen. Kasserer Shifei Liu skiftede også klub ved samme lejlighed, men beholdt sin post i 

bestyrelsen som eksternt medlem. Desuden har Mette Ottesen i løbet af vinteren valgt 

at trække sig ud af bestyrelsen på grund af manglende tid kombineret med skader der 

gjorde hende ude af stand til at spille badminton og være regelmæssigt i klubben.

Herudover har den formelle bestyrelse været besat som efter generalforsamlingen 

sidste år – dog har vi i løbet af perioden fået tilskudskræfter fra både Peter Johnsen der 

i kraft af sin status som ungdomstræner har hjulpet meget til med ungdomsspiller

udvalgsarbejdet, og Torsten Kjær der har hjulpet til med holdspillerudvalgsarbejdet.

Der har i løbet af året været afholdt to arbejdsdage. Deltagerantallet til arbejdsda

gene har ikke været enormt, hvilket vi nok må erkende i hvert fald til dels skyldes sen 

og mangelfuld kommunikation fra bestyrelsens side.

Klubben har aktivt i det seneste år forsøgt at indhente nye sponsorater, hvilket også 

har givet nogen pote: vi har fået forhandlet sponsorataftaler i hus med Nordea og Dan

Bolig, og vi har fået forlænget eller genskabt sponsorater fra Amager Sanitetsservice og 

Jotax Stilladsservice.
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B C 37. .2 b Haludvalgets beretning

Haludvalget har de sidste periode været ubesat, hvilket naturligvis er beklageligt. Hal

udvalgsarbejdet har således påhvilet bestyrelsen i fællesskab efter bedste formåen.

Af nye tiltag i hallen er kun at nævne at vi har fået skiftet alle tolv brusere i omklæd

ningsrummene ud, hvilket også var hårdt tiltrængt.

Desuden er klubbens daglige rengøringsarbejde overgået fra at varetages af ung

domsspiller Adam Hjelmar til først at udføres af et professionelt rengøringsfirma og 

derefter (siden efteråret, dvs. det sidste halve års tid) af vore lejere i cafeen, Casa Cul-
tural Brasil Tropicália.

I det følgende år har bestyrelsen en forhåbning (dog desværre ikke nødvendigvis en 

forventning) om at økonomien kan bære at vi får gjort noget ved følgende ting:

1 Opsætning af bevægelsessensorer på al kælderbelysning

2 Reparation eller udsiftning af de eksisterende bevægelsessensorer i hal

len der længe ikke har virket ordentligt.

3 Etablering af timere på ventilationen i bade og omklædningsrum, så vi 

kan få et fungerende udluftningsanlæg der ikke blot står og kører i døgn

drift.

2 c Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning

Infoudvalget blev omkring november halveret, da Mette Ottesen valgte at forlade be

styrelsen. Mette Grøn har siden da håndteret informationsudvalgsarbejdet alene.

Udvalget står for at sende løbend information ud til spillerne i klubben, samt arran

gere og stå for fester, klubmesterskaber og andre klubarrangementer.

Ud over disse ting har der ikke været så meget i denne sæson – det arbejde vi i sidste 

sæson havde med at søge legater osv. har vi ikke haft i år.

2 d Økonomiudvalgets beretning

Klubbens kasserer, Shifei Liu, har i det seneste år ikke haft noget ud over udvalgets lø

bende opgaver med at betale trænerløn, refundere udgifter og den slags. Der er således 

intet særligt at bemærke ved økonomiudvalgets beretning.

2 e Holdspillerudvalgets beretning

Udvalget har formelt set været ubesat siden Benjamin Bruun og Lars Bisgaard forlod 

klubben sidste sommer. Torsten Kjær har fungeret som de factospillerformand siden 

da og fremlægger punktet.

Status er at vi på nuværende tidspunkt har to hold. Førsteholdet spiller i serie to og 

ligger for tiden i den lavere ende af serien; veteranholdet spiller i serie fire og ligger i 

bunden af serien. Der er sæsonafsluttende kampe lørdag den 31. marts 2012 for begge 

hold.
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B C 37. .Klubtræningen var i starten af sæsonen så fyldt at vi valgte at splitte fællestræningen 

op i to separate træninger – en A og en Btræning. Dette er måske ikke helt nødven

digt længere, som tingene ser ud lige nu, men vi håber og satser meget kraftigt på at få 

tilført nogle nye spillere til klubben, så opdelingen kan blive en retfærdiggjort nødven

dighed igen. Desuden har vi en klar ambition om at vi fra næste sæson får oprettet en 

decideret begyndertræning.

Vi har desuden, som del af vores aftale med RSL, fået nye træningssæt – det sidste er 

ikke ankommet endnu, men der er håb om at det kan nå at komme inden sæsonafslut

ningen den 31. marts.

2 f Ungdomsudvalgets beretning

Der er sket en meget stor fremgang i antallet af ungdomsspillere den seneste sæson – 

faktisk er antallet af ungdomsspillere fordoblet siden sidste år.

For første gang i en årrække har vi ungdomshold der er tilmeldt turneringer, og begge 

tilmedlte hold klarer sig ganske godt – de ligger i midten af deres serier.

2 g Baneudlejningsudvalgets beretning

I løbet af det sidste år har vi desværre mistet to af vores største banelejere: Nokia og 

Telia. De to firmaaftaler stod for en procentmæssig ganske stor del af vores baneleje

indtægter.

Herudover har det generelle frafald af klubspillere naturligvis også gjort at der kom

mer færre penge ind i regulært kontingent; alt sammen faktorer der medvirker til at 

vores samlede baneleje og kontingentindtægter er faldet drastisk det seneste år.

Ud over Nokia, Telia og klubspillere har baneudlejningssituationen dog forholdt sig 

nogenlunde uandret, og vores belægning er den samme som altid: ikke imponerende, 

men nok til at der på nogle tidspunkter faktisk er så fuldbooket at vi må sige nej til 

henvendelser.

3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Pga. den store nedgang i medlemmer, både på træningen og i banelejere, er klubbens 

indtægter faldet ganske drastisk, fra ca. 315.000,– kroner til ca. 227.000‚–. Udgifter er 

derimod, hovedsageligt pga. stegne holdturneringsudgifter, steget fra ca. 407.000,– 

kroner til ca. 478.000‚– kroner. Således kommer vi ud af året med et samlet underskud 

på omkring 126.000,– kroner.

Under driftsudgifter er el og varmeudgifterne faldet en del, mens vedligeholdel

sesomkostningerne er steget (dette pga. installeringen af nye brusere). Samlet set er 

driftsudgifterne steget med ca. 6.000,– kroner.

Ligeledes er udgifter for holdturneringer steget en hel del – Rikke Olsens lønninger 
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B C 37. .fra 2010 er f.eks. indregnet i årsregnskabet for 2011, ligesom trænerløn til ungdomstræ

ningerne er steget pga. den store tilgang til ungdomstræningen.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

4 Behandling af indkomne forslag

Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling.

5 Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes §4)

5 a Haludvalg (ikke på nuværende tidspunkt besat)

Der har de seneste perioder ikke været noget decideret haludvalg. Til generalforsam

lingen forespørges efter interessenter, men ingen melder sig, så udvalget fortsætter 

ubemandet og varetages i fællesskab af bestyrelsen.

5 b Økonomiudvalg (ønsker ikke genvalg)

Da klubbens hidtige økonomiudvalg/kasserer, Shifei Liu, planlægger at flytte til Kina 

inden næste regnskabsårs afslutning, har klubben behov for en ny kasserer. Bestyrel

sen indstiller på baggrund af samtaler op til generalforsamlingen Palle Christiansen. 

Ingen anden melder sig på generalforsamlingen, og Palle Christiansen vælges som 

eneste kandidat enstemmigt til posten.

5 c Holdspillerudvalg (ikke på nuværende tidspunkt besat)

Ligesom haludvalget har holdspillerudvalget ikke været formelt besat siden Benjamin 

Bruun og Lars Bisgaard i sommeren 2011 forlod bestyrelsen og klubben. Siden efteråret 

2011 har Torsten Kjær uformelt varetaget spillerformandens opgaver, men ikke indgået 

i bestyrelsen. Ingen på generalforsamlingen melder sig til at overtage posten i besty

relsen, så udvalget fortsætter ubemandet og varetages af bestyrelsen i fællesskab.

6 Eventuelt

6 a Supplering til informations-, aktivitets- og breddeudvalget

Da Mette Grøn har begrænset tid til at håndtere informationsudvalget alene, søger be

styrelsen folk der kan hjælpe. Jannie Pedersen tilbyder at hjælpe til, hvilket modtages 

med glæde.


