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Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

Janus vælges. 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

a. Formandens beretning 

Sæsonen generelt præget af gode sportslige resultater og, for første gang i 

nogle år, en god økonomi. Dette har givet en god fornemmelse af ro, hvilket 

også har betydet at bestyrelsesmøderne har været mindre hyppige og med mere 

hygge i stemningen. 

Der har som de sidste år ikke været en haludvalgsformand, hvilket vil sige at de 

fleste af haludvalgets opgaver er faldet til formanden. 

Af arrangementer har der været nogle fester, et par arbejdsdage, en 

Bornholmertur for ungdommen, klubmesterskaber sidste april osv. (mere herom 

under de individuelle udvalg). Der har været god opbakning om 

arrangementerne generelt, hvilket er dejligt og motiverende for bestyrelsen 

også. 

Der er blevet delt flyers ud i forbindelse med åbningen af Kvickly inde ved siden 

af. 

Cafeen skiftede i slutningen af sidste år forpagtere, således at Kim og Rosie har 

overtaget driften fra Simone og Andre – der er sket noget med lokalet, og der er 

kommet nye kræfter til, hvilket er en kærkommen forandring. Bestyrelsen 

opfordrer alle medlemmer til at bruge cafeen aktivt som ’klublokale’ og købe 

mad og drikke der; det er ’vores’ cafe. 

Sponsoropsøgning har ligget lidt i ro dette år i forhold til tidligere år, men det 

håbes at vi kan få lidt gang i det igen i den kommende sæson. 

Vore fokusområder i næste sæson er mere eller mindre som de plejer: 

medlemshvervning (evt. i form af flyeruddeling eller åbent hus), klubbens 



økonomi osv. Derudover dog også noget nyt: mere fokus på vedligeholdelse af 

hallen, nu hvor vi har lidt flere penge at rutte med til faktisk at kunne få 

foretaget udbedringer. Vi vil gøre vores bedste for at få tilskud, legater o.l. til at 

få foretaget yderligere forbedringer, ud over dem vi har fået foretaget i denne 

sæson. 

b. Haludvalgets beretning 

Der er stadig problemer med lyset i hallen. Der er to armaturer der skal skiftes; 

det koster omkring 40-50.000 kroner plus moms at få det hele skiftet, hvilket vi 

ikke har valgt at investere i indtil videre, blandt andet fordi lamperne kun er 

omkring syv år gamle og vi blev lovet en lang levetid da de blev installeret. 

Vores dialog med elektrikeren og leverandøren er desværre løbet lidt ud i 

sandet. Vi forsøger at få den genoplivet lidt, men under alle omstændigheder 

skal vi hen over sommeren få skiftet de armaturer der slet ikke lyser mere. 

Gulvet har det heller ikke alt for godt – det trænger til at blive udbedret nogle 

steder, men et helt nyt gulv koster op mod en million kroner, hvilket klubben 

slet ikke har. Vi vil dog forsøge at få tilskud til at kunne få lokalrepareret de 

steder der er decideret bøjede/flækkede. 

Rengøringen i hallen og omklædningsrummene varetages fortsat af Simone, 

mens Kim og Rosie har overtaget rengøringen af foyeren og toiletterne ovenpå. 

Sidste år fik vi tildelt 75.000,- kroner fra kommunens Klubhuspulje. Disse er 

brugt på timere til ventilationen i omklædningsrummene og cafeen; rensning og 

afkalkning af varmtvandsbeholderen i kælderen; udskiftning af en defekt 

vandreguleringsventil; udskiftning af faldstammerne i kælderen. Der mangler 

stadig at blive sat bevægelsessensorer op i kælderområdet, selv om pengene til 

dette er bevilget og modtaget. 

Desuden søgte og fik vi lidt over 100.000,- kroner bevilget penge fra en 

kommunal pulje til energioptimering. Disse er brugt på udskiftning af 

ventilationsstyringen, således at vi nu har varme på i cafeen og 

omklædningsrummene uden nødvendigvis at behøve at have fuld blæs på 24 

timer i døgnet. 

Der blev få dage før generalforsamlingen afholdt en arbejdsdag, afledt af et 

påbud fra Skadedyrsbekæmpelsen, hvor bevoksningen bag hallen fjernedes. 

Påbuddet der også inkluderer lukning af rottehuller og udbedring af nogle huller i 

kloakken, udsprang af det rotteproblem der har været i hallen de seneste 

måneder. 

Det planlægges at afholde endnu en arbejdsdag senere på året for at få trimmet 

og beskåret beplantningen så vi kan holde det på et overkommeligt niveau. 

c. Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning 



Der er siden sidst blevet oprettet en Facebookside for klubben hvor 

kampresultater, events, arbejdsdage osv. lægges op. Hvis nogen medlemmer 

har forslag eller ideer til indholdet på Facebookgruppen, bedes man sende det til 

informations-, aktivitets- og breddeudvalget ved Sidsel, så tilføjes det. 

Klubbens hjemmeside opdateres ligeledes løbende; her gælder samme som 

ovenstående for medlemmer der har forslag til yderligere indhold. 

Der er forsøgt kontakt til en anden badmintonklub der skulle fungere som 

venskabsklub, hovedsagelig til ungdomsspillerne, således at man kan lave 

’udflugter’ frem og tilbage mellem klubberne – dette arbejdes der videre på i den 

nye sæson. 

Der er i løbet af sæsonen holdt en sæsonstartsfest, en julefrokost, en 

oprykningsfest (dem vil vi gerne have flere af), og om få uger en afslutningsfest 

med generelt god opbakning. 

Det forsøges fra udvalgets side at få tilmeldt klubben til Colour Run den 5. juni, 

et hyggeløb hvor der kastes med farver, musik og fest. Alle der har lyst til at 

være med til det, skal bare skrive sig på sedlen der hænger nede i hallen. 

Der er desuden et ønske om at få genoprettet Drømmeholdet og oprettelse af 

noget generationsspil (det kommer forhåbentlig i starten af næste sæson). 

d. Økonomiudvalgets beretning 

Økonomiudvalget har intet at berette der ikke tages under fremlæggelse af 

regnskabet. 

e. Holdspillerudvalgets beretning 

Det går fremragende i puljerne: en førsteplads og to andenpladser til senior, 

men desværre en næstsidsteplads til veteranerne. 

Der er siden sidste generalforsamling afholdt klubmesterskaber, 

sommerløbetræning og en træningslejr i starten af sæsonen. 

Alt i alt er der en meget positiv udvikling i gang i spillertruppen, især set i 

forhold til den noget magre situation for blot to-tre år siden. 

Det er besluttet at Årets Spiller genindføres – titlen afsløres til klubfesten. Der 

vælges ud fra flere kriterier: kammeratskab (er man med til at bakke sine 

medspillere op og er kollegial), fremmøde til træningerne, samt resultater i 

kampe. 

Der afholdes spillermøde enten 8. april eller 15. april. Folk der deltager, må 

meget gerne tænke over hvordan vi kan forbedre holdsætningsprocessen – og 

selvfølgelig hvordan vi kan få fat på nogle flere singlepiger. 

Alle opfordres til at tilmelde sig klubmesterskaberne – tilmeldingssedler hænger i 

hallen! 



f. Ungdomsudvalgets beretning 

Som det eneste udvalg har ungdomsudvalget faktisk fast hjælp i form af nogle 

af de ældre ungdomsspillere. 

Der er 40 ungdomsspillere, fordelt på to træninger. Vi har haft tre hold tilmeldt: 

et U13-hold der tabte næsten alt, U15 der vandt næsten alt og U17 der endte i 

midten. 

Der var 17 deltagere til Bornholmerturen – vi fik 22 medaljer med hjem. Det er 

ganske godt gået. 

Der er allerede over 20 deltagere tilmeldt til ungdomsklubmesterskaberne der 

afholdes samme dag som seniorklubmesterskaberne. 

g. Baneudlejningsudvalg beretning 

… 

Hvad gøres for flere banelejere? (Flyers, skilt på vejen, rydning af buske så 

hallen bliver mere synlig) 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Samlet set har 2013 været et godt år økonomisk set. Sidste år havde vi et lille 

overskud på 4.600,- kroner, hvorimod vi i 2013 har et overskud på omkring 100.000,- 

kroner – noget af en forandring. En pæn del af dette skyldes en markant stigning i 

kontingenter, både fordi vi har fået flere medlemmer (især ungdom), men også fordi vi 

har fået inddrevet nogle flere skyldige kontingenter. 

Indtægt for udlejning af lokaler (dvs. cafeen) er lidt lavere end sidste år da Simone og 

Andre ikke har kunnet indfri deres lejeforpligtelser. 

Der er modtaget tilskud fra Københavns Kommune på i alt 158.500,- kroner. 

Af udgifter har tilskuddene fra kommunen været brugt til forbedringer til i alt godt 

182.000,- kroner. Udgifter til alarm er faldet fra 16.603,- kroner til 7.353,- kroner. 

Regnskabet godkendes enstemmigt ved håndsoprækning. 

4. Behandling af indkomne forslag 

a. Forslag til ændring af vedtægternes §3 

Stemmeret nedsættes 18 > 16. 

Enstemmigt vedtaget. 

b. Forslag til ændring af vedtægternes §4 

Næstformand > menigt medlem. 

Enstemmigt vedtaget. 

c. Forslag til ændring af vedtægternes §2 

Fastsætter kontingent/baneleje > bestyrelse 

Enstemmigt vedtaget. 

5. Valg af bestyrelse jvf. §22, følgende er på valg 



a. Haludvalg 

Ulrich enstemmigt valgt. 

b. Økonomiudvalg 

Palle enstemmigt genvalgt. 

c. holdspillerudvalg  

Torsten enstemmigt genvalgt. 

6. Eventuelt 

Ingen punkter. 

 


