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Tilstedeværende

Frederik Johannessen
Freja Odgaard
Jacob Kronborg
Jesper Dømmestrup
Mathias Buur
Mette Christiansen
Mette Grøn
Nikolaj Zawadzki
Oliver Peter Bentsen
Pia Monteilhet-Larsen
Sarah Dømmestrup
Steffen Larsen

fra bestyrelsen
Janus Bahs Jacquet
Kasper Stender Sørensen
Palle Christiansen
Peter Johnsen
Sidsel Koch Hansen
Tobias Feld
Torsten Kjær

1 Valg af dirigent

Janus Bahs Jacquet vælges enstemmigt som dirigent.

2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

2 a Formandens beretning

På det sportstlige plan var første del af 2014 (altså afslutningen af sæsonen 2013–2014)

en stor succes; anden del (altså starten af sæsonen 2014–2015) har budt på oprykning, 

men også lidt mere blandede resultater. (Se også Holdspillerudvalgets beretning.)

Økonomisk set kommer vi ud af 2014 med et beskedent, men ganske pænt overskud 

på kontoen. Vi har blandt andet fra januar 2015 lavet en aftale med PAN Idræt der nu 

lejer hele hallen hver mandag aften til en af deres træninger. (Se også Økonomiudval

gets beretning.)

Vi har i løbet af 2014 forsøgt at gøre lidt ekstra ud af selve bestyrelsens rammer, også 

for at gøre det mere attraktivt at deltage i bestyrelsesarbejdet. Et bestyrelsesmøde er 

således blevet afholdt med bespisning på en god restaurant, og to andre møder er ble

vet holdt hjemme hos bestyrelsesmedlemmer, i lidt hyggeligere rammer end hallen 

tilbyder.

Af andre administrative emner i løbet af 2014 kan nævnes at klubben har skiftet 

forsikring fra Tryg til Codan, hvilket sparer os for en del penge.

Der afholdtes de sædvanlige arrangementer i 2014: klubmesterskaber, fester, ar

bejdsdage, ungdomstur til Bornholm osv. Der har generelt været et pænt fremmøde 

til arrangementerne, hvilket glæder bestyrelsen meget, da det er de sociale arrange

menter der definerer BC37 og adskiller os fra mange andre klubber. Til gengæld fik vi 

ikke uddelt flyers som vi ellers har tradition for, hvilket er noget vi skal have genindført 
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i 2015, da vi erfaringsmæssigt får en del nye medlemmer ud af det.

Cafeen har i godt et års tid nu været forpagtet af Kim og Rosy, og de kæmper for at 

holde den kørende og oven vande. De har, som mange nok har opdaget, lejet førstesa

len ud til en teater/danseskole som bruger den flere gange om ugen, og det er desuden 

muligt for private at leje festlokalet til arrangementer – som medlem af BC37 får man 

lidt ekstra rabat. Det er i klubbens og spillernes absolutte interesse at cafeen holder sig 

kørende, og bestyrelsen opfordrer derfor alle medlemmer til at bruge cafeen og købe 

mad og drikke der i forlængelse af træning og i forbindelse med holdkampe.

Trods længerevarende ønsker om at opstøve og indhente nye sponsoraftaler lykke

des det ikke i 2014 at bibringe nogen nye aftaler; klubben er naturligvis stadig interes

seret i at få flere sponsorer, og vi opfordrer alle medlemmer der har ideer til firmaer 

eller andre der kan tænkes at være interesseret i at sponsorere klubben, til at gøre be

styrelsen opmærksom på dette. Vore nuværende sponsorer er Nordea, DanBolig (Niels 

Hald), Amager Sanitetsservice og Jotax Stilladser.

I 2015 vil bestyrelsen, ud over det eviggældende arbejde med medlems og sponsor

rekruttering, have fokus på –

1 at få lavet en ny hjemmeside til klubben (vi har konstant problemer med den 

gamle)

2 at få opsat klubskilt/reklame ud mod Strandlodsvej, således at forbipasserende 

kan se at det faktisk er en badmintonklub og ikke en flyhangar der ligger her

inde

3 at få tilmeldt klubben BetalingsService, således at opkrævning af kontingenter 

kan automatiseres og risikoen for indbetalingsforglemmelser minimeres

4 søgning af midler til renovering af hallen – der er efterhånden en del ting der 

godt kunne trænge til at blive ordnet rundt omkring

2 b Haludvalgets beretning

Haludvalget har for første gang i adskillige år været besat, af Ulrich Hechmann.

Ud over den ovennævnte aftale med børnehaven (se Formandens beretning) er der 

sket en del forbedringer ved hallen og grunden i løbet af 2014:

1 Der er indgået en aftale med børnehaven ved siden af hallen om at de må be

nytte vores parkeringsplads mod at de vedligeholder den sydlige del af pladsen. 

Det burde kunne lette en del af det arbejde der skal udføres til vore halvårlige 

arbejdsdage, en del

2 I herreomklædningen er en utæt faldstamme og et utæt rør blevet udbedret

3 I omklædningsrummene (inkl. toiletter) er der opsat bevægelsessensorer der 

styrer lyset, således at vi undgår længerevarende energispild hvis folk glemmer 

at slukke lyset efter sig

4 Der blev afholdt to arbejdsdage: en i forsommeren og en i sensommeren. Til 

den første arbejdsdag var der rigtig flot fremmøde, og der blev fjernet enorme 

mængder junglelignende bevoksning især på østsiden af hallen. Til den anden 

arbejdsdag var fremmødet knap så stort, men der blev alligevel fjernet en del 

bevoksning ude mod Strandlodsvej så hallen lettere kan ses fra vejen.

5 I starten af 2014 blev der set rotter i hallen ved adskillige tilfælde. Fjerningen af 
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bevoksningen på østsiden af hallen var en del af bekæmpelsen af rotterne – en 

indsats der desuden indebar at meterbrønden foran hallen blev lappet, samt at 

diverse kloakledninger blev renset og tvinspiceret. Alle kloakledningerne var 

heldigvis alle intakte, og der er ikke set rotter i hallen siden dette arbejde ud

førtes.

6 Der blev udskiftet spoler i trefire lampearmaturer i hallen som længe ikke hav

de virket. (Der er desværre siden da gået endnu en spole som vil blive udbedret 

snarest muligt.)

Desværre fik vi ikke ansøgt om midler fra Klubhuspuljen til forbedringer i hallen i 

2014. I 2013 søgte vi og fik bevilget 75.000 kroner som har betalt for en stor del af de 

ovennævnte forbedringer udført i 2014; men da vi ikke fik ansøgt i 2014, har vi ikke 

nogen lignende midler at udføre forbedringer for i 2015. Det vil blive prioriteret højt at 

søge om flere midler til efteråret 2015, således at vi kan fortsætte vores genopbyggende 

arbejde i 2016.

Halgulvet har længe været slidt en del steder, og selv uden klubhuspuljemidler vil vi 

forsøge at få udbedret de firefem steder der efterhånden er ret kritiske, i løbet af som

meren. Et helt nyt gulv ville være optimalt, men det ligger desværre ganske langt over 

klubbens financielle muligheder.

Rengøringen i hallen foretoges i 2014 (og foretages indtil videre stadig i 2015) af Si

mone, den tidligere forpagter af cafeen. Bestyrelsen er klar over at rengøringen nogle 

gange er mangelfuld, og vi opfordrer alle medlemmer til at give bestyrelsen besked 

hvis der er mangelfuldt rengjort eller mangler papir o.l. i hallen eller i omklædnings

rum og toiletter.

2 c Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning

Der blev i 2014 afholdt de fester der plejer at blive afholdt: sæsonafslutningsfest, 

go’dawfest og julefrokost. Derudover deltog klubben i ColorRun i maj sidste år, men 

der var desværre kun fire der deltog. Vi vil dog opfordre til at der er flere der tilmelder 

sig i år.

Vi har på seneste opfordret alle medlemmer til at tage billeder til og efter holdkam

pe – det er rigtig god eksponering at lægge en masse billeder op på Facebook og vores 

nyoprettede Instagramprofil.

Hjemmesiden halter noget og har gjort det i nogle måneder. Der arbejdes på at få en 

funktionel hjemmeside igen, og på lidt længere (men forhåbentlig ikke for lang) sigt 

skal vi have en helt ny hjemmeside.

Der afholdes klubmesterskaber den 21., 23. og 25. april 2014; det koster 50 kroner per 

serie man stiller op i.

2 d Økonomiudvalgets beretning

Der er intet at berette under dette punkt; alt relevant tages under forelæggelse af regn

skabet i punkt 3.
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2 e Holdspillerudvalgets beretning

Ctræningen har generelt set haft et ganske stabilt fremmøde, men spillerantallet er 

ret lavt. A og Btræningen har haft supergode træningstider, men ikke særlig stabilt 

fremmøde. Der har også været en del problemer med at få tilbagemeldinger fra spil

lerne på om de kan spille til holdkampe eller ej.

Tredjeholdet vandt deres pulje i serie 4 helt suverænt og vandt samtlige kampe, 

heriblandt 8–4 over toerne. Andetholdet spillede i år i serie 3, og på trods af at de har 

tabt point i tre kampe, forventer vi at de rykker op for tredje år i træk. (Oprykningen 

afhænger af et medhold i en protest vi har indgivet mod Skovshoved i en kamp.) Før

steholdets sæson i serie 1 er til gengæld ikke gået helt så fantastisk, og det må rykke ned 

i serie 2 igen, hvor det rykkede op fra sidste år. Det vil sige at første og andetholdet til 

næste sæson spiller i samme serie.

I sæsonen 2014–2015 har der været ny træner på Atræningen, Mads. Dette var 

blandt andet for at få noget nyt blod i klubben som kunne opbryde hvad der måtte 

have have opbygget sig af ‘kliker’ og halvfaste spillerkonstellationer. Konklusionen på 

den nye træner kan der ikke siges noget om endnu – der er spillermøde efter gene

ralforsamlingen, hvis hovedformål netop er at evaluere på ændringen og diskutere 

klubtræningens fremtidige retning.

2 f Ungdomsudvalgets beretning

Ungdomssektoren har haft en ret svær sæson siden sommeren 2014 på grund af den 

nye skolereform der gør at mange unge spillere har længere skoledage og derfor ikke 

mulighed for at deltage i træningen.

Der var 15 ungdomsspillere med på bornholmerturen, hvoraf de 13 kom hjem med i 

alt 18 medaljer, så det var en stor succes.

2 g Baneudlejningsudvalgets beretning

I løbet af 2014 bød vi velkommen til 36 nye medlemmer, heriblandt en hel gruppe af 

veteranspiller som er skiftet fra ABC til BC37. Til sammenligning mistede vi 25 spil

lere. Størstedelen af både ind og udmeldinger var ungdomsspillere. Dette betyder at 

vi har haft en samlet stigning fra i alt 185 betalende medlemmer den 1. januar 2014 til 

i alt 196 ved udgangen af året. Det modsvarer kontingentopkrævninger for i alt godt 

208.000 kroner, hvoraf der desværre indtil videre kun er indbetalt omkring 160.000 

kroner – næsten en fjerdedel af vores kontingenter er således altså ikke blevet indbe

talt, til trods for at vi løbende rykker for indbetalinger.

Dette foruroligende tal kommer forhåbentlig til at falde drastisk fra næste opkræv

ning hvor man kommer til at kunne tilmelde sig BetalingsService og dermed ikke skal 

huske på at betale selv.

På den positive front er vores banebelægning til gengæld bedre nu end den har væ

ret i lang tid, ikke mindst på grund af de ti banelejer PAN Idræt står for hver mandag 

(siden januar 2015). Der har i den første del af 2015 også været en hel del forespørgsler 

på baner.
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3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Resultatet for 2014 er ganske pænt, med et overskud for ca. 16.000 kroner. Klubben har 

fire hovedindtægtsområder: kontingenter, kommunale tilskud, udlejning af cafeen og 

sponsorater.

Kontingentindtægter er faldet ganske drastisk i 2014, fra ca. 234.000 kroner i 2013 til 

160.000 kroner i 2014. Tilskud fra kommunen ligger på omtrent samme niveau som i 

2013. Leje af cafeen er derimod steget, da Kim og Rosy er bedre betalere end Simone 

var. Sponsorater er også nogenlunde uændret.

I 2014 fik vi ca. 150.000 kroner ind i ekstraordinære indtægter, dækkende over di

verse tilskud fra puljer og kommunen til forbedringer i klubben.

Vores udgifter til el er omtrent uændrede, men vores varmeudgifter er steget en del, 

hvilket skyldes at vi har fået repareret varmeanlægget så vi faktisk kan opvarme ca

feen og omklædningsrummene. Vores alarmudgifter er faldet en del, hovedsageligt 

pga. færre fejlalarmer; der kigges i øjeblikket på om vi kan finde en billigere løsning. 

Derudover har der været udgifter til bestyrelsens restaurantmøde (se Formandens be

retning) og nogle bøder til badmintonforbundet.

Vores kontingent til Badmintonkredsen er faldet som følge af en omlægning af kon

tingentmodellen hos dem.

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 Haludvalget (modtager ikke genvalg)

Ulrich Hechmann der sidste år blev valgt ind i bestyrelsen som formand for Halud

valget, valgte for en måneds tid siden at stoppe i bestyrelsen og modtager derfor ikke 

genvalg. Bestyrelsen indstiller til valg af Jesper Dømmestrup.

Jesper indvælges uden modkandidater.

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

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Sidsel Koch Hansen der også hidtil har bestredet 

formandsposten for Informations, aktivitets og breddeudvalget.

Sidsel genvælges uden modkandidater.
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5 c Formand for Ungdomsudvalget (modtager genvalg)

Bestyrelsen indstiller til genvalg af Peter Johnsen der også hidtil har bestredet for

mandsposten for Ungdomsudvalget.

Peter genvælges uden modkandidater.

5 d 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 e Formand for bestyrelsen (modtager ikke genvalg)

Hidtil fungerende formand, Kasper Stender Sørensen, ønsker at fratræde sin post som 

bestyrelsesformand. Bestyrelsen indstiller til en rokade i bestyrelsen, således at me

nigt medlem Tobias Feld overtager posten som bestyrelsesformand det resterende år 

af sin valgperiode.

Rokaden vedtages enstemmigt.

5 f Menigt medlem

Da bestyrelsens menige medlem, Tobias Feld, i punkt 5e ovenfor valgtes til ny besty

relsesformand, mangler vi et menigt medlem. Til generalforsamlingen melder Mathi

as Buur sig til denne post.

Mathias indvælges enstemmigt.

6 Eventuelt

Ingen punkter fremføres under Eventuelt.


