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generalforsamling   
i 

Badminton-

klubben af 1939 

 
15. marts 2016  



 

Til stede: 

Fra bestyrelsen: Peter Johnson, Torsten Kjær, Palle Christiansen, Mathias Buur og Tobias Feld (re-

ferent). 

22 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. 

 

1. Valg af dirigent 

Kasper Sørensen blev valgt som dirigent. 

 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 

a. Formandens beretning 

Så er det jo første gang jeg sidder her som formand på en generalforsamling, og jeg 

synes det har været et meget begivenhedsrigt år. 

Kasper efterlod jo noget af en gave, da vi efter især hans indsats fik en renoverings-

bevilling på 800.000,- fra Københavns Kommune. Sådanne beløb har vi jo aldrig haft 

til renovering før. Det var meget tiltrængte penge til renoveringer, og jeg synes i 

den grad, at vores klub kommet til at se fin ud. Måske ikke så meget udefra, men i 

hvert fald indefra.  

Vi kommer ind på nogle af renoveringerne under haludvalgets beretning. 

I forbindelse med renoveringsprojektet vil jeg særligt takke bestyrelsens nye med-

lemmer, Jesper og Mathias, som har været tovholdere på projektet. 

 

Men det er ikke kun pga. renoveringsbevillingen, at hallen ser finere ud. Den 12. 

april have været arbejdsdag hernede, hvor der også blev givet en skalle – både ude 

og inde. Særligt malingen af omklædningsrummene springer i øjnene, og det er et 

utroligt godt stykke arbejde, vi fik lavet den dag. Tak til de fremmødte. Og så vil vi 

satse på endnu en arbejdsdag i løbet af foråret. 

 

Økonomisk har året jo været præget af renoveringspengene. Ellers ser det generelt 

fint ud, og vi kommer ud med et lille underskud. Palle vil senere gennemgå regn-

skabet. Vi har desværre mistet nogle ungdomsspillere, som gør, at vi opnår et noget 

mindre driftstilskud fra kommunen. Hvad jeg hører fra USU er, at de i nogen grad 

hentet det tabte tilbage igen, så vi forhåbentlig atter får en solid ungdomsafdeling 

igen. 

 

Jeg skal undskylde, at der endnu ikke er kommet kontingentopkrævninger ud for 

foråret. Det skyldes, at vi er ved at overgå til et PBS-system, så det fremover bliver 

nemmere at opkræve. Janus har kæmpet meget med det, og nu er det endelig lyk-

kedes at få styr på det. Så til den 1. april, kommer regningen gennem PBS. Det er et 

system, som vi håber for fremtiden både kan sikre flere indbetalinger, og lette ar-



 

bejdet for bestyrelsen, hvor vi bruger meget tid på at indkræve ubetalte kontingen-

ter. 

 

Til gengæld har vi fået ny hjemmeside i et meget bedre design og format. Det har 

været tiltrængt i mange år. 

 

Vi fået lidt ro på caféen. Her har det de sidste mange år været Simone, som var vo-

res forpagter. Og hun har videreforpagtet til Kim og Rosi. Nu kontrakten med Simo-

ne ophævet, og vi har en kontrakt direkte med Rosi, som vi er meget glad for. Des-

uden har Rosi også overtaget ansvaret for rengøringen, som jeg synes er en mar-

kant forbedring i forhold til det tidligere. Stor tak til dem. 

 

Vi fik desværre ikke delt flyers ud i 2015, selvom det var en stor intention. Vi håber, 

det kan lade sig gøre til sæsonstart, da der er mange nye beboere i området, som 

måske ikke kender os. 

 

På det sociale plan har vi ud over arbejdsdagen haft de sædvanlige fester og selv-

følgelig hygge rundt om træningerne. Særligt julefrokosten må jeg fremhæve, for 

jeg tror aldrig jeg har oplevet så mange fremmødte mennesker. Både nogle ung-

domsspillere, og stort fremmøde af både veteraner og A, B og C-træningsspillere. 

Det håber jeg kan gentages til de næste fester, da det virkelig styrker sammenhol-

det i klubben. 

 

Jeg vil også sige stor tak til vores sponsorer: Nordea, DanBolig, Amager Sanitetsser-

vice og Jotax stilladser. Og så kan jeg præsentere Øens Advokatfirma og Ejendoms-

administration, som vi er meget tæt på at skrive kontrakt med.  

 

Målene for næste år: 

1. At få PBS op at køre. 

2. At få nyt klubskilt mod gaden 

3. Renovering af nordgavlen 

 

Der skal lyde en stor opfordring til alle om at skaffe nye medlemmer, banelejere og 

sponsorer, samt at give en hånd med, hvis man har mulighed for det.  

 

Jeg synes, at arbejdet i bestyrelsen har gået rigtig godt i det forløbne år, og det har 

været dejligt at være formandsjomfruår. Tak til Susanne, som har været et uofficielt 

bestyrelsesmedlem i år. Og så jeg vil sige stor tak til bestyrelsesmedlemmerne for 

den gode indsats. 

 



 

Efter formandens beretning, var der spørgsmål til og debat om, hvordan der hver-

ves nye medlemmer. 

 

b. Haludvalgets beretning 

I Jesper Dømmestrups fravær overtog Tobias denne beretning. 

De store renoveringsposter blev fremhævet: nye LED-lamper i hallen (der yderligere 

vil give el-besparelse), slibning og nylarkering af halvgulvet, nyt indgangsparti med 

døre og vinduer, overvågningskameraer, nye indvendige døre, renovering af træ-

værk på sydgavl og herudover diverse småarbejder. 

 

c. Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning 

I Sidsels fravær udgik punktet. 

 

d. Økonomiudvalgets beretning 

Udskydes til pkt. 3.  

 

e. Holdspillerudvalgets beretning 

Træningerne 

På A træningen har der været ret mange tilmeldt, men fremmødet har været mo-

derat. 

På B træningen har der været en fast nogenlunde trofast stamme, plus nogle ung-

domsspillere som har fået chancen, og så har der været lidt prospekts i løbet af sæ-

sonen og der er også blevet plads til lidt ekstra spilletid for nogen af veteranerne. 

På C træningen, har der desværre været alt for god plads i hallen. 

Men på alle 3 træninger synes jeg at træningerne har fungeret godt. 

På veteransiden, så kører vi nu på vores 2. sæson med en officiel veterantræning. 

Og der vurderer jeg også at det går fint. Når jeg en sjælden gang stikker hovedet ind 

er de er i hvert fald gode til at komme op i cafeen og spise flæskesteg med brune 

kartofler, eller stegt flæsk med ”verdens bedste persillesovs”. 

Og faktisk har vi mere eller mindre lukket træningen for tilgang. Inden for de sene-

ste uger har der været to til prøvetræning og de er begge blevet afvist. Og det er 

selvfølgelig godt at vi er så mange, men jeg kunne godt tænke mig at vi kunne sam-

le dem op på en eller anden måde. 

Hvis vi skal kigge på resultaterne fra holdkampene. Så er den korte konklusion at 

det faktisk er gået rigtig godt. 

Men vi må erkende at vi faktisk også tabt nogle kampe i denne sæson. Og der har i 

denne sæson både været store nederlag, og store sejre. 

Men hvis jeg skal holde vores resultater op imod målsætningerne for denne sæson 

så synes jeg faktisk at vi er kommet rigtig flot i mål. Så en stor streg under det med 

det samme. 



 

Hvis vi lige skal gå holdene igennem: 

Så er det efterhånden en længere liste eller status. Da jeg startede som su formand 

for 5-6 år siden, så skulle jeg afmelde 1 og 2 holdet, og så være su formand for et 

hold. Og tilmelde et hold til Burmeister og co. 

I dag er vi oppe på 4 seniorhold og 2 veteranhold!!! 

Nå, 

Veterean +50 som var et nyt hold vi tilmeldte i denne sæson. 

De cruisede sig igennem kampene og uddelte store bank. Faktisk så endte de første 

5 kampe med clean sheet - 8-0 (hvis vi lige ser bort fra Peter Roslyng som sov over 

sig) men så blev det 6-2 og i sidste kamp mod drive (på udebane) så tabte de 6-2. 

Og det betyder at de ligger nr 2 og det uheldige er at ud af de 9 hold er der kun et 

der automatisk rykker op. Og det er faktisk den største bet i forhold til vores mål-

sætning for denne sæson. Vi krydser fingre for at der er behov for en tilpasning så-

ledes at 50+ også rykker op. 

Videre til +40 

Her spiller vi først sidste kamp den 16. april men her ligger vi til oprykning. Vi skal 

møde Gentofte som ligger på sidstepladsen og hvis de ikke pludselig stiller stærkt 

op, så regner vi med at køre en oprykning til serie 3 hjem. 

Videre til Senior. 

holdet 

Den klare målsætning for 1. holdet i år var oprykning til serie 1. Og vi forsøgte i 

næstsidste runde at sikre oprykningen via en skrivebordssejr, men det lykkes ikke, 

så for 1 1/2 uge siden var 1. holdet i Rødovre og formåede under nogle ikke alt for 

optimale forhold at hive en 9-4 sejr hjem, så der var oprykning og champagne fra 

holdlederen. 

2. holdet 

2. holdet har rykket op hvert år siden vi for 4 år siden tilmeldte det i serie 5. Og i år 

var så året hvor vi ændrede målsætningen til at det ville være en succes hvis vi kun-

ne formå at forblive i serie 2. Og det var ikke fordi vi ikke troede på 2. holdet, men 

Her skal I huske at både 1. og 2. holdet spiller i serie 2. Og der hvor man kunne måle 

holdene direkte havde 2. holdet ikke været så heldig med deres placering. Saif 7/8, 

FKIF 3/4. Derfor var jeg meget tilfreds med at 2. holdet i januar tog til lort med lort 

på hallen og sikrede sig forbliven i serie 2. Godt gået. 

3. holdet 

3. holdet var efter sidste års flotte oprykning kommet på en alvorlig opgave i år. Der 

blev kæmpet for tingene og vi endte heldigvis foran ABC, men på trods af en god 

indsats af både rutinerede og mindre rutinerede spillere så endte vi på en 7. plads 

lige under stregen. Men måske er der alligevel håb. Som Palle gjorde mig opmærk-

som på så er der 3 hold som er udgået i den anden pulje, og jeg har nærstuderet § 

10, og den åbner som jeg ser det op for at vi muligvis godt kan blive i serie 3. Jeg har 



 

skrevet til Kredsen og spurgt om de er enige i min vurdering - bare så de lige ved at 

vi holder øje med dem.  

4. holdet 

Her tilmeldte vi i år et 4. hold som er et samarbejde mellem senior og veteran, hvor 

aftalen var at veteran skulle levere 3 damer og så fik de også lov til at stille med 3 

herrer, og så supplerede senior med resten. Og det viste sig at være en rigtig god 

ide. Der er blevet spillet mange rigtig gode kampe og holdet ender a point med USG 

men må se sig henvist til 3. pladsen pga. en dårligere score. CBS var den klare vinder 

af puljen. Og det var i øvrigt en rigtig god aftale for senior - for veterandamerne 

endte også med at blive brugt længere oppe end serie 4. Susanne røg helt op på 2. 

holdet, og I kan selv spørge Lisbeth hvor mange kampe hun har spillet i denne sæ-

son. 

Så hvis de sidste detaljer IKKE går med os vil jeg sige at vi sportsligt har haft en rigtig 

god sæson, og hvis de går vores vej, så har det været en super god sæson. 

Og det betyder at hvis de sidste ting falder ud til vores fordel, så er der masser af 

spændende udfordringer for os i næste sæson. Så vel mødt til den. 

Årets spiller i sidste sæson blev Jesper S, men han har stadig ikke fået udleveret tro-

fæet, da han har været fraværende ved de sociale arrangementer.  

Så hvis I håber på at modtage trofæet for denne sæson, så husk at møde op til af-

slutningsfesten den 9. april. 

Og så kan jeg lige huske jer på at tilmelde jer til KM som spilles, 5, 7 og 9 april. 

Tak til holdledere og andre som har givet en hånd med. 

 

 

Lisbet Ørslev fremhævede deltagelsen i Wichlers Cup, som er en seniorturnering 

med fest og hygge, og opfordrede til opbakning næste år. 

 

f. Ungdomsudvalgets beretning 

Vi er udfordret af den nye skolereform. Det har gjort at vi har lavet en ny opdeling 

af ungdomstræningerne, hvor vi på den yngre startede med 6-8 spillere. Den yngre 

truppe er nu kommet helt op på omkring 18 spillere, og den ældre været stabil på 

de 15 stykker. Antallet til træningerne er meget svingende for de ældre, hvor imod 

de yngre er mere stabile. 

Sæsonen startede med fire tilmeldte hold, men på grund af manglende engage-

ment fra spillerne, var vi nødt til at afmelde to af dem. De sidste to hold spiller de-

res kampe, og vinder dem de bør, men har generelt mødt stærke modstandere. 

Vi har i denne sæson oprettet en pige træning, dette for at holde på de piger vi har 

og som et forsøg på at få nye piger ind. Det er hovedsageligt de ældre piger der er 

trænere her, for at skabe et bånd mellem de ældre og yngre spillere. Træningen var 

ment til alle piger, men der har hurtigt vist sig en tendens til, at det mest har været 



 

yngre piger der kommer til den. Træningen har haft positiv effekt, både på de spille-

re som deltager på den, og at vi har forstørret vores truppe af yngre piger på en ca. 

5 piger. 

Der er et behov for nye trænere, da det i denne sæson har været én træner der har 

stået for det meste, vi opfordrer at hvis der er nogen der har lyst til at være træner, 

det behøver ikke være noget fast, så hiv fat i mig (Peter), og sig til. 

Den årlige Bornholmer tur (Smasher Cup) har fundet sted igen, og vi var i år 22 spil-

lere med (der var 17 sidste år), og det er en rigtig hyggelig og populær tur, som 

mange af spillere ser meget frem til. 

Vi har ikke megen forældre indblanding, hvilket er noget vi håber på at kunne ud-

bedre i den kommende sæson, så varetagelsen af USU langsomt kan gå hen og blive 

noget forældrene står for. 

 

g. Baneudlejningsudvalgets beretning 

Punktet udgår i Janus fravær 

 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 

Palle gennemgik regnskabet for 2015. 

Regnskabet blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen. 

 

4. Behandling af indkomne forslag 

Bestyrelsen fremlagde et forslag til ændring af vedtægterne: 

Under §4: 

Nuværende: 

”4.1 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: 

a Formand 

b Udvalgsformand for haludvalg 

c Udvalgsformand for Informations-, aktivitets- og breddeudvalg 

d Udvalgsformand for økonomiudvalg 

e Udvalgsformand for baneudlejningsudvalg 

f Udvalgsformand for holdspillerudvalg 

g Udvalgsformand for ungdomsudvalg 

h Menigt medlem 

 

Bestyrelsen vælges på ordinære generalforsamlinger efter følgende retningslinjer: 

Klubbens formand og udvalgsformændene vælges på skift for to år ad gangen, således at 

klubbens formand samt udvalgsformændene for hhv. Informations-, aktivitets- og bredde-

udvalget, baneudlejningsudvalget og ungdomsudvalget vælges i ulige år, medens det me-

nige medlem og udvalgsformændene for haludvalget, økonomiudvalget og holdspillerud-

valget vælges i lige år.” 



 

 

Foreslås ændret til: 

”4.1 Klubben ledes af en bestyrelse bestående af: 

a Formand 

b Udvalgsformand for haludvalg 

c Udvalgsformand for Informations-, aktivitets- og breddeudvalg 

d Udvalgsformand for økonomiudvalg 

e Udvalgsformand for baneudlejningsudvalg 

f Udvalgsformand for holdspillerudvalg 

g Udvalgsformand for ungdomsudvalg 

h Menigt medlem 

i Udvalgsformand for veteranudvalg 

 

Bestyrelsen vælges på ordinære generalforsamlinger efter følgende retningslinjer: 

Klubbens formand, udvalgsformændene og det menige medlem vælges på skift for to år ad 

gangen, således at klubbens formand samt udvalgsformændene for hhv. Informations-, ak-

tivitets- og breddeudvalget, baneudlejningsudvalget, ungdomsudvalget og veteranudvalget 

vælges i ulige år, medens det menige medlem og udvalgsformændene for haludvalget, 

økonomiudvalget og holdspillerudvalget vælges i lige år.” 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

5. Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes §4) 

a. Menigt medlem 

Mathias Buur genopstillede og blev enstemmigt valgt. 

 

b. Udvalgsformand for haludvalget 

Jesper Dømmestrup genopstillede og blev enstemmigt valgt. 

 

c. Udvalgsformand for økonomiudvalget 

Palle Christiansen genopstillede og blev enstemmigt valgt. 

 

d. Udvalgsformand for holdspillerudvalget 

Torsten Kjær genopstillede og blev enstemmigt valgt. 

 

e. Udvalgsformand for Informations-, aktivitets- og breddeudvalget 

Sidsel Koch Hansen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede Mette Christian-

sen, som blev enstemmigt valgt 

 

f. Udvalgsformand for veteranudvalget (ekstra punkt) 



 

Med den vedtagne vedtægtændring stod den nyoprettede post som formand for 

veteranudvalget ledig. Bestyrelsen indstillede Susanne Bak, som blev enstemmigt 

valgt. 

 

6. Eventuelt 

Torsten spurgte forsamlingen til ønsker for ny træner næste sæson. 

Mads luftede muligheden i at overveje et større samarbejde med ABC. 

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.55 

 


