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1 Valg af dirigent

Janus Bahs Jacquet vælges enstemmigt som dirigent.

2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

2 a Formandens beretning

Indeværende sæson er startet ganske godt, med en del nye medlemmer på fællestræ

ningen – så mange, faktisk, at træningen måtte opdeles i en A og Btræning igen. Ef

terfølgende har der været svingende fremmøde, men vi holder os på et acceptabelt 

niveau, dog stadig med for få damespillere.

Mette Grøn har valgt at trække sig fra sin post i bestyrelsen som formand for informa

tions, aktivitets og breddeudvalget, men bestyrelsen er fortsat pænt bemandet. Dog 

mangler der stadig et haludvalg, som de sidste år.

Der afholdtes i efteråret en meget vellykket træningslejr for seniortræningen, og ung

domsspillerne har traditionen tro afholdt deres årlige Bornholmertur. Der har ikke 

endnu været afholdt nogen decideret arbejdsdag (der kommer en senere på foråret), 

men diverse ad hocopgaver er blevet taget hånd om af frivillige fra og uden for besty

relsen i løbet af året, som små ‘miniarbejdsdage’. Blandt andet er beplantningen foran 

hallen og ved branddørsområdet bag hallen blevet beskåret, og noget graffiti er ble

vet fjernet fra sponsorskiltene ude på vejen. Efterårets flyeruddeling havde desværre 

hovedsageligt opbakning fra bestyrelsen – det håber vi at kunne ændre på ved kom

mende sæsonstart.

Rent økonomisk set går det bedre for klubben end de seneste år, men vi kan stadig 

kun lige få det til at løbe rundt. Alle klubmedlemmer opfordres som altid til at sprede 

kendskab til klubben, og skulle nogen kende til mulige medlemshvervningsveje el

ler nye potentielle sponsorater til klubben, bedes de indtrængende oplyse bestyrelsen 

herom. Det påmindes desuden at alle klubmedlemmer får 20% rabat hos Ama’r Sport 

på Amagerbrogade.

2 b Haludvalgets beretning

Haludvalget har ligesom sidste år været ubesat i 2012, og bestyrelsen har varetaget ud

valgets opgaver i fællesskab, dog hovedsageligt via formand Kasper Stender Sørensen.

Der er gået en del lamper i hallen; der er desværre ikke blot tale om lysstofrør der 

skal skiftes, men om døde fatninger. Vores leverandør er i gang med at køre en rekla

mationssag over for producenten, da vi fik installeret lamperne for mindre end seks år 

siden. En reparation af fatningerne vil koste op mod 40.000,– kroner, hvilket er penge 

klubben desværre ikke har.

Rengøringen i hallen og – især – omklædningsrummene er til tider ganske mangel

fuld, til gene for spillere. Det er cafeen der er ansvarlig for rengøringen, så medlemmer 



Badmintonklubben af 1937
Generalforsamling     ·     27. marts 2012 2

B C 37. .
der føler sig utilfredse med rengøringsniveauet, bedes tale enten med bestyrelsen eller 

med Simone i cafeen direkte.

På den positive side kan det nævnes at klubben har søgt om – og fået! – 75.000,– kro

ner fra Klubhuspuljen hos Københavns Kommune. Pengene skal benyttes til følgende 

for og udbedringer i hallen, samt til energibesparende tiltag:

1 Bevægelsessensorer til belysning i både kælderen og i hallen. Sensorerne 

i hallen har været i stykker længe, og i kælderen er der slet ingen sensorer.

2 Timere på ventilationen i omklædnings og baderummene. Hidtil har 

ventilationen i disse områder kun kunnet være helt tændt eller helt sluk

ket, og de har i lang tid været helt slukket.

3 Udskiftning af de gamle urinaler på herretoilettet ved foyeren.

4 Udskiftning af en defekt reguleringsventil i varmeanlægget.

Ovenstående udføres hen over sommeren og efteråret, men er betinget af at klubben 

selvbetaler 10% af omkostningerne, og kan derfor først igangsættes når klubbens likvi

ditet er høj nok.

2 c Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning

Formand for informations, aktivitetes og breddeudvalget, Mette Grøn, beretter om 

udvalgets gøren og laden det sidste år. Der har været afholdt nogle fester der lige kører 

rundt økonomisk, men ikke er nogen særlig indtægtskilde. Udvalget har desuden i det 

forgangne år fået oprettet en Facebookgruppe for klubben – især mange nye tilflyttere 

kigger på Facebook for at finde et sted at spille, og det lader til at have givet lidt pote.

Vi har tidligere en gang om året haft en generationsturnering hvor man kunne melde 

sig til med et familiemedlem (yngre eller ældre) og spille runder på kryds og tværs. De 

seneste år har vi ikke haft tid til at arrangere en sådan, men hvis nogen medlemmer 

har lyst til at hjælpe med til at genoplive traditionen, er man mere end velkommen.

Det understreges endnu en gang at klubben er drevet af frivilligt arbejde, og at besty

relsen på det kraftigste opfordrer alle til at komme og lægge et par timer til en arbejds

dag hist og her – det løfter virkelig klubben og gør en stor forskel.

Mette Grøn fratræder sin post som formand for udvalget fra i dag, men vil fortsat 

hjælpe med til at lave nogle sociale arrangementer og fester i klubben.

2 d Økonomiudvalgets beretning

En stor del af bestyrelsens tid er blevet brugt på at forsøge at forbedre klubbens øko

nomi, da den længe har været noget anstrengt. Den største indsats var omkring som

merferien hvor vi iværksatte en forholdsvis storstilet medlemshvervningskampagne. 

Denne har haft en vis indsats, og vi kan se at der begynder at komme lidt mere stabili

tet i klubbens økonomi.

Se desuden pkt. 3 nedenfor hvor det reviderede regnskab gennemgås.
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2 e Holdspillerudvalgets beretning

Der var hen over sommeren 2012 en dialog med Sundby KFUM Badminton om en even

tuel sammenslåning af BC37 og Sundby. Dette døde dog lidt i optrækket, da Sundby for 

at få støtte fra kommunen skal huses i deres nuværende haller, og BC37 ikke er interes

seret i at skulle rykke for meget rundt på beliggenheder heller.

2 f Ungdomsudvalgets beretning

Ungdomsudvalget har i perioden været besat af Kristina Topgaard Jensen som i nogen 

tid ikke har spillet i klubben, og heller ikke har deltaget i bestyrelsesarbejdet. Ung

domstræner Peter Johnsen har i praksis varetaget udvalgets opgaver og afholder også 

dets beretning til generalforsamlingen.

Ungdomsudvalget er et af de få udvalg i klubben der faktisk har flere medlemmer 

end formanden – især Andy Cheng og Adam Hjelmar har hjulpet Peter med udvalgets 

opgaver.

Der har været tre U13hold tilmeldt som desværre ikke har klaret sig så godt, samt et 

U15hold der til gengæld har klaret sig ganske godt. Træningen er delt op i tre forskel

lige grupper, baseret på alder og niveau.

Der har været afholdt en bornholmertur der i år var endnu større tilslutning til end 

normalt – en stor succes. Ungdommens afslutningsfest afholdes nogen tid efter klub

bens (27. april), og i slutningen af sæsonen spilles der også Amagermesterskaber, i år 

afholdt af ABC.

2 g Baneudlejningsudvalgets beretning

I perioden 1. januar 2012 til 31. januar 2013 er der 70 nye medlemmer der har meldt sig 

ind i klubben. I alt 83 medlemmer er udmeldt i løbet af året, men en del af disse skyldes 

at bestyrelsen i fællesskab har gjort en indsats for at få udmeldt gamle medlemmer 

som ikke længere betaler eller kommer i klubben.

1. januar 2012 var der i alt 179 aktive medlemmer i klubben; 1. januar 2013 var dette 

faldet en smule til 173. Alt i alt holder det sig dog pænt stabilt. Der er i løbet af 2012 

indkommet i alt 226.640,– kroner i kontingent, ud af opkrævninger for i alt 264.725,– 

kroner.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Regnskabet for 2012 viser en klar forbedring i forhold til 2011, hvor vi havde et under

skud på over 126.000,– kroner. Indeværende regnskabsår viser et underskud på 4.615,– 

kroner, et noget mere overkommeligt tab.

Kontingentindtægterne er faldet markant, men dette skyldes hovedsageligt de med

lemmer vi mistede i løbet af 2011.
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Driftsudgifterne for hallen er nogenlunde uændrede, om end nogle tiltag er under

vejs for at nedbringe dem til næste år. Vi har måttet betale nogle bøder til DBF, hvilket 

har gjort at vores udgifter for renter, bøder og gebyrer er steget noget i forhold til 2011.

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 Formand for bestyrelsen (modtager genvalg)

Bestyrelsen indstiller til genvalg af siddende bestyrelsesformand Kasper Stender Sø

rensen.

Kasper genvælges uden modkandidater.

5 b Formand for informations-, aktivitets- og breddeudvalg (modtager ikke genvalg)

Mette Grøn der hidtil har bestredet formandsposten for informations, aktivitets og 

breddeudvalget, ønsker ikke at genvælges for en yderligere periode.

Bestyrelsen indstiller i stedet til at Sidsel Koch Hansen indtræder i bestyrelsen på 

benævnte post. Sidsel rejser til USA et halvt år i efteråret, hvorunder hendes opgaver 

vil varetages af bestyrelsen i fællesskab.

Sidsel vælges ind i bestyrelsen som formand for informations, aktivitets og bred

deudvalget uden modkandidater.

5 c Formand for baneudlejningsudvalget (modtager genvalg)

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Janus Bahs Jacquet der også hidtil har bestredet 

formandsposten for baneudlejningsudvalget.

Janus genvælges uden modkandidater.

5 d Formand for ungdomsudvalget (modtager ikke genvalg)

Da tidligere ungdomsformand Kristina Topgaard Jensen ved sit fravær fra klubben har 

givet udtryk for ikke at ønske at fortsætte i bestyrelsen, indstiller bestyrelsen til at Pe

ter Johnsen indtræder i bestyrelsen som formand for ungdomsudvalget.

Peter indvælges i bestyrelsen som formand for ungdomsudvalget uden modkandi

dater.
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6 Eventuelt

6 a Klubmesterskaber

Klubmesterskaberne afholdes tirsdag den 23. april, torsdag den 25. april og lørdag den 

27. april 2013. Tilmeldingsfristen er den 16. april.

Tilmeldingssedler ophænges i hallen umiddelbart efter generalforsamlingen. Den 

nærmere planlægning er ikke fastlagt endnu, men udmeldes på et senere tidspunkt.

Bestyrelsen vil i øvrigt opfordre til at Btræningsspillere også tilmelder sig.


