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Tilstedeværende
Frederik Johannessen
Jacob Kronborg
Nikolaj Zawadzki
Oliver Peter Bentsen
Sarah Dømmestrup
Caroline Koborg
Emil Hallager
Steffen Larsen
Mathias Gjølby
Alan Ørslev
Lisbeth Ørslev
Mathias Nautrup Larsen
Hans Mathiasen
Peter Debel

fra bestyrelsen
Janus Bahs Jacquet
Tobias Feld
Palle Christiansen
Peter Johnsen
Mette Christiansen
Torsten Kjær
Susanne Bak
Mathias Buur

1 Valg af dirigent
Janus Bahs Jacquet vælges enstemmigt som dirigent.

2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

2 a Formandens beretning – ved Tobias Feld
Et mål vi har jagtet i mange år blev i 2016 endelig indfriet: vi har fået et nyt og automa-
tiseret opkrævningssystem til kontingenterne. Så snart folk har tilmeldt deres dankort, 
bliver kontingenter nu automatisk opkrævet. Stor tak til Janus, som ene mand har stået 
for det.

Det er en utrolig lettelse i bestyrelsesarbejdet at dette nu fungerer bedre, da vi har 
brugt rigtig meget tid på at minde folk om at betale deres girokort. Derudover har vi i år 
også været bedre til at få inddrevet udestående kontingenter, og med denne indsats og 
det nye system er vores skyldnerliste markant mindre end den plejer at være.

Efter i over et årti at have fastholdt de samme (ret lave) kontingenter, måtte vi i denne 
sæson se os nødsaget til at følge markedet og hæve priserne for at spille i klubben lidt 
for at sikre os et solidt økonomiske grundlag. Vi har således hævet alle kontingenter – 
klubtræninger som baneudlejning – med 50 kroner per person per halvår.

Disse tiltag er med til at give lidt mere plads i likviditeten. Økonomien er altid det der 
fylder mest i bestyrelsesarbejdet, og selvom vi kommer ud af året med et ganske stort 
underskud – se pkt. 3 nedenfor – så har vi alligevel har fin likviditet året igennem. Det 
er en stor befrielse ikke at skulle udskyde regninger, men kunne betale dem til tiden. Vi 
kører dog selvfølgelig med en meget stram økonomistyring, og der er masser af ting vi 
har lyst til at bruge penge på, som vi ikke har mulighed for.

Et andet mål vi også længe har ønsket opfyldt, er muligheden for leje ud på time-
basis. Dette er også lykkedes os i 2016. Vi er blevet koblet op på hjemmesiden/app’en 
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Wanna Sport, hvor vi stiller ledige baner til rådighed. Ud over at det giver ekstra indtæg-
ter, giver det også mere liv i hallen, og det er en god måde at imødekomme de personer, 
som ikke har lyst til holdtræning eller fast baneleje, men blot ønsker at spille i ny og næ.

Klubben er i 2016 blevet medlem af DGI, og vi prøver at få udnyttet deres kompeten-
cer, bl.a. ved at deltage i kurser; mest konkret er vi ved at få hjælp af dem til at få flere 
skoler eller fritidshjem til at bruge hallen. Og på den måde er det også håbet at få flere 
ungdomsspillere.

Vi er også kommet med i en sammenslutning af de fire selvejende badmintonklub-
ber, der findes i Københavns Kommune. Vi har haft et møde, hvor der blev erfarings-
udvekslet og sammenlignet forhold. Det var meget lærerigt at få et grundigt indblik i, 
hvordan de andre klubber styrer driften. Målet med denne sammenslutning er blandt 
andet sammen at kunne lægge pres på kommunen hvis der er forhold, vi er utilfredse 
med.

Vi fik desværre ikke holdt en arbejdsdag i 2016, men der afholdes en søndag den 14.  
maj i år. Der er rigtig mange småting der kun kræver en lille indsats, men som kunne 
gøre vores rammer meget bedre.

Vi kunne i løbet af 2016 observere at parkeringspladsen var begyndt at blive indtaget 
af nabolagets biler i en sådan grad at der til tider ikke var plads til medlemmernes biler. 
Da der med det pågående nybyggeri i området vil tilkomme stadig flere beboere, og da 
der er planer om at indføre P-zone i området, kunne vi forudse at problemet ville vokse. 
Vi har derfor sammen med vores nabo, børnehaven, indgået en aftale med parkerings-
firmaet InterPark som nu fører opsyn med vores parkeringspladser. Der er nu tre timers 
gratis parkering; som klubmedlem kan man ved henvendelse til bestyrelsen få udleve-
ret en licens hvis man har behov for mere. Skulle et klubmedlem få en kontrolafgift, kan 
denne ligeledes ophæves. Parkeringspladsen er til for klubben og vores medlemmer, og 
det er selvfølgelig ikke meningen at vores egne medlemmer skal betale for den.

Bestyrelsens næste synlige mål er opsættelsen af et større og tydeligere klubskilt 
ude på gaden – dette er undervejs og vil blive en realitet i løbet af foråret eller sommeren.

2 b Haludvalgets beretning – ved Torsten Kjær (for Jesper Dømmestrup)
Der har i løbet af vinteren – traditionen tro, fristes man til at sige – været perioder hvor 
varmeanlægget ikke har fungeret. Det er heldigvis blevet ordnet, men anlægget lever 
til tider sit eget liv, som hverken Siemens eller VVS’erne helt kan forstå. I den seneste 
måned har HOFOR arbejdet i varmerummet: Fjernvarmetrykket i hele området bliver 
øget, og i den forbindelse skulle der udføres nogle ændringer på anlægget. Vi håber at 
dette kan gøre anlægget bedre i fremtiden.

Halgulvet er ikke i optimal stand. I forbindelse med slibningen og nymalingen i 2015 
blev det konstateret at gulvet er meget slidt og dets levetid ved at være udløbet. For nylig 
kom der en skade på bane 1, som måtte udbedres, og vi kan nok forvente flere af den 
slags skader de kommende år. Bestyrelsen er så småt gået i gang med at søge diverse 
puljer om tilskud til et helt nyt gulv, men det er en dyr affære, og det kommer nok til at 
tage nogle år før det kan realiseres.

I 2016 fik vi renoveret og malet nordgavlen hvilket var meget tiltrængt og har fået 
vores indgangsparti til at se langt mere indbydende ud.
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2 c Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning – ved Mette Christiansen
Meget af Mettes energi har været lagt i at holde Facebook og hjemmeside opdateret, 
samt at få Instagram op at køre. Der kommer nu løbende opdateringer via disse medier.

Der er i løbet af sæsonen blevet afholdt Go’daw-fest og julefrokost med juleturne-
ring, og om en måneds tid afholdes den kommende afslutningsfest. Vi har forsøgt at 
udmelde datoer for begivenheder i god tid, hvilket vi selvfølgelig vil gøre vores bedste 
for at fortsætte med fremadrettet. Der rettes en stor tak til alle der i løbet af sæsonen har 
hjulpet med at arrangere fester og andre arrangementer, samt til dem der har hjulpet 
med billeder fra holdkampe.

Planen for den følgende sæson er at fortsætte med at holde et højt informationsni-
veau, samt forsøge at få lavet flere arrangementer, for eksempel i forbindelse med tur-
neringer og holdkampe.

2 d Økonomiudvalgets beretning – ved Palle Christiansen
Der er intet at berette under dette punkt; alt relevant tages under forelæggelse af regn-
skabet i punkt 3.

2 e Holdspillerudvalgets beretning – ved Torsten Kjær
Struktureringen af klubtræningerne har været lidt anderledes i spilleåret 2016/2017 end 
sidste sæson. A-træningen har stadig været delt mellem to trænere – Tommy om tirsda-
gen og Mathias om torsdagen – men vi ville i denne sæson forsøge at styrke B-træningen 
ved også at bruge Tommy her, og B-træningen har i denne sæson således været delt mel-
lem tre trænere: Tommy om tirsdagen og Peter og Oliver på skift om torsdagen. Der har 
desuden i denne sæson været meget snæver niveaumæssig forskel og stor omskiftning 
helt fra andetholdet ned til fjerdeholdet, og det har derfor været en stor fordel med en 
træner der har overblik over både A- og B-træningen. C-træningen har fortsat været 
varetaget af Peter, nu i udvidet form med to timers træning om mandagen og fælles-
træning for B- og C-spillere om torsdagen. Det er fortsat vores mål om at udbygge og 
videreudvikle på C-træningen.

Der har ikke altid været lige stor tilfredshed med Tommy som træner, især pga. en 
del afbud i løbet af sæsonen, og til næste sæson har SU valgt at lede efter en afløser. En 
sådan er nu fundet i John Weichardt som indtil 2011 spillede på klubbens førstehold, 
dengang vi havde et hold helt oppe i Danmarksserien. John bliver spillende træner på 
A-træningen, og som gammel BC’er er vi helt overbevist om at han kommer til at passe 
rigtig godt ind i klubben igen. For B- og C-træningens vedkommende skal vi have af-
klaret hvad Peter og Olivers arbejdsskemaer giver dem tid til. Det er indtil videre aftalt 
med Peter at han er træner for begge, og så skal vi have tilpasset hvor meget hjælp han 
skal have.

Vi har generelt haft ganske stor spillertilgang i løbet af sæsonen – det kan mærkes at 
den ‘dal’ badmintonspillet har befundet sig i i nogle år, nu er ved at vende igen, og det 
modtages med kyshånd. A- og B-træningen er på papiret ved at være fyldt helt op nu, 
selv om der sjældent er helt fyldt i hallen til træningerne. En del af de nye spillere vi har 
fået ind, kan først spille holdkampe til næste sæson, og vi håber på at det vil styrke vores 
hold yderligere efter sommeren.

Vi har igen i år stillet med fire hold i Badminton Københavns holdturneringer, og det 
er generelt gået godt:
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» Fjerdeholdet blev rykket en række op fra serie 5 til serie 4 ved starten af denne 
sæson. Vi var godt klar over at vi ville få vores sag for i serie 4, så målsætnin-
gen var ikke oprykning, men at komme til at spille nogle gode holdkampe og få 
erfaring. Det har været en fornøjelse at se at der har været en del C-spillere som 
har vovet pelsen og deltaget i holdkampe – det har ikke altid medført sejre, men 
det har givet erfaring, og det er positivt. Hvis Rødovre taber til USG i den sidste 
runde, kan fjerdeholdet faktisk forblive over nedrykningsstregen og blive i serie 
4; i modsat fald rykker vi ned i serie 5 igen.

» Tredjeholdet rykkede i sidste sæson ned fra serie 3 til serie 4, og der var en klar 
ambition om genoprykning i denne sæson. Denne målsætning er indtil videre 
blevet indfriet, med kun en enkelt tabt kamp (men så til gengæld også 12–0, til 
KMB 5 som havde reserver med fra serie 1) og dermed udsyn til genoprykning.

» Andetholdet klarede med nød og næppe at blive i serie 2 i sidste sæson, så mål-
sætningen for i år var blot at blive i rækken, dog med at vågent øje for mulighe-
derne for at lege med i den bedre halvdel. Sportsligt har det været en rigtig god 
sæson – det har været en ufattelig lige pulje, så alle kampe har været tætte og 
gode, hvilket tydeligt ses ved at forskellen på nr. 2 (som rykker op) og nr. 6 (som 
ligger lige over nedrykningsstregen) i skrivende stund kun er 3 point. Vi ligger 
lunt i midten af puljen, og målsætningen om at blive i serie 2 ser ud til at være 
indfriet.

» Førsteholdet rykkede i sidste sæson op fra serie 2 til serie 1, og målsætningen var 
som for andetholdet at blive i samme serie og undgå nedrykning. Førsteholdet er 
sikret en fjerdeplads og ligger dermed som andetholdet lunt i midten af puljen 
uden fare for nedrykning. Med lidt heldig tilgang kan vi måske endda spille efter 
en oprykning til Københavnerserien i næste sæson.

Træningen fortsætter for fuld skrue frem til de sidste holdkampe, derefter drosles der 
lidt ned. Klubmesterskaber afholdes den 25., 27. og 29. april, hvorefter alle træninger slås 
sammen til fællestræninger tirsdag og torsdag fra 19.00 til 21.00.

Torstens genvalg til SU-posten ved sidste generalforsamling var fra hans side betin-
get af at udvalget skulle bestå af andre end ham selv, hvilket vil fortsætte til næste sæson. 
I indeværende sæson har Spillerudvalget ud over Torsten bestået af Sarah Dømmestrup, 
Oliver Bentzen, Steffen Larsen og Mathias Buur; spillere som er interesseret i at deltage i 
SU-arbejde, opfordres til at kontakte Torsten. Ud over formelle tilkendegivelser er klub-
ben altid interesseret i at medlemmer tager initiativer til aktiviteter efter holdkampe, 
fællesspisning, forslag til træningslejr – hvad man nu kan finde på. Bestyrelsen skaber 
rammerne for sociale aktiviteter men vil selvfølgelig gerne have alle medlemmer med 
som aktivt deltagende, til vores alles fordel.

2 f Veteranspillerudvalgets beretning – ved Susanne Bak
Der er stor aktivitet på veterantræningen onsdage fra 18.00 til 20.00. Vi har haft tilgang 
af medlemmer, og det er lige før vi må lukke for tilgangen. For tiden er der godt 20 til-
meldte, men alle spiller selvfølgelig ikke hver onsdag.

Vi har i indeværende sæson tre hold i turneringen – et mix-hold 40+, et herrehold 40+ 
og et mix-hold 50+ – og der er stor succes over hele linjen.
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40+ mix spiller om oprykning til serie 2 søndag den 26. marts kl. 15.00 på hjemme-
bane mod HB2000. Kom gerne og hep på holdet.

40+-herrerne har sikret sig førstepladsen i serien, dog desværre uden mulighed for 
oprykning da der kun eksisterer den ene serie. Tre af sæsonens seks kampe er vundet 
overbevisende flot 8–0.

50+-holdet fortsætter opstigningen gennem serierne og har nu sikret sig oprykning 
til serie 5 ved fuld plade og en score på 57–7. Også her er halvdelen er kampene vundet 
8–0.

2 g Ungdomsudvalgets beretning – ved Peter Johnsen
Vi har for tiden 55 ungdomsspillere fordelt på tre træningshold, med i alt fem træninger 
om ugen: to træninger delt op på yngre/nybegyndere og ældre/øvede samt en pigetræ-
ning hvor der er mere fokus på leg og hygge. Til næste sæson overvejes det at oprette 
en ekstra træning for de bedre spillere og dermed gøre den niveaumæssige inddeling 
tredelt.

Vi har i indeværende sæson haft tre tilmeldte hold i holdturnering: et U13, et U15 og 
et U17/19. U15 og U17/19 ligger på førstepladsen i deres puljer, og U13 i midten (på sjet-
tepladsen ud af ti hold). Alle holdene har sidste holdkamp næste weekend.

Vi har i løbet af sæsonen deltaget i netværksmøder med DGI og andre klubber hvor 
der er blevet diskuteret forskellige klubbers problemer og succeser. Vi har lagt hus til et 
ungdomstrænerkursus som flere af vores trænere deltog i; vi håber på at sende flere af 
ungdomstrænerne på lignende kurser i fremtiden.

I løbet af sæsonen har vi holdt en del arrangementer. Vi har holdt to begyndertur-
neringer som begge var fuldbookede. I påskeferien afholder vi badmintonskole, og vi 
snakker desuden med DGI om at holde en til i starten eller slutningen af sommerferien. 
Vi er også i samtale med DGI og ABC om at holde en pointgivende turnering for alle 
ungdomsårgange i slutningen af næste sæson (dvs. foråret 2018).

Den årlige tur til Bornholm (til deltagelse i Smashercup) er også blevet afholdt i år, 
som altid noget de unge spillere var rigtig glade for. Der var dog ikke så mange tilmel-
dinger som sidste år (11 denne sæson mod 22 sidste sæson), men som vi forstod det, var 
det fordi det passede dårligt og ikke fordi spillerne ikke havde lyst. Sammen med foræl-
drene er vi igang med at planlægge en overnatning i slutningen af indeværende sæson 
(5.–6. maj).

Vi er i dialog med DGI om at arrangere badminton med skolerne i omegnen for på 
den måde at fylde hallen mere ud og forhåbentligt tiltrække flere medlemmer. Derud-
over kunne vi godt tænke os opstarte noget forældre/barn-badminton (‘miniton’).

2 h Baneudlejningsudvalgets beretning – ved Janus Bahs Jacquet
En stor del af Janus’ arbejde i indeværende sæson har som ovenfor nævnt været fo-
kuseret på etableringen af en elektronisk betalingsløsning til at lette bestyrelsens op-
krævningsarbejde og mindske mængden af udestående og ikke-betalte kontingenter. 
Klubben anvender nu en online betalingsløsning der hedder Stripe, og Janus’ arbejde 
har bestået i at udvikle en integrering af klubbens hjemmeside med Stripes API, således 
at vi har mulighed for at trække kontingentet løbende fra medlemmers betalingskort på 
en sikker og praktisk måde der kræver et minimum af manuelt arbejde fra bestyrelsen.
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I forbindelse med denne integrering er selve vores medlemsdatabase også blevet 
udvidet. Der er udviklet en brugerprofil der giver det enkelte medlem mulighed for selv 
at vedligeholde sine stamdata og få et overblik over kontingenter o.l. i klubben, og der er 
tilføjet nogle mere brugervenlige funktioner der gør det lettere for bestyrelsen at ind- og 
udmelde medlemmer, holde styr på hvilke medlemmer der spiller på hvilke træninger/
banelejer osv. Dette er ikke en afsluttet proces, men da udviklingen foregår på frivillig 
basis i fritiden, tager det nogen tid at få implementeret nye ting.

Mere direkte relateret til baneleje har klubben haft en vis nettotilgang i løbet af sæ-
sonen, men ikke noget der rykker på det helt store. Vores belægningsprocent er omtrent 
den samme som ved udgangen af sidste sæson.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet er udarbejdet af Palle Christiansen og påtegnet af revisor.

Økonomisk var 2016 ikke noget specielt godt år for bC37 – resultatet er et underskud 
på omkring 81.000 kr. Det har dog ikke generelt været et dårligt år som sådan.

Vi er gået fremad i medlemstal med en tilgang på 31 medlemmer i løbet af året, hvil-
ket absolut ikke er en selvfølge i disse tider hvor alle badmintonklubber generelt melder 
om nedgang.

Det nye betalingssystem har betydet en klar stigning i regelmæssigheden og antallet 
af indkommende kontingentbetalinger, hvilket er et stort plus for økonomien (og ikke 
mindst for bestyrelsen). Ligeledes er den ekstra indtægt fra WannaSport en god hjælp til 
stigende indkomst; dette er dog først fra 2017. Kontingentindtægterne er således steget 
fra ca. 169.000 kroner i 2015 til ca. 234.000 kroner i 2016. (Indtægter beregnes i det regn-
skabsår de betales, ikke nødvendigvis det år de opkræves.)

På den negative side har vi for fremtiden en udfordring i det FOS-tilskud vi modtager 
fra kommunen. Tilskuddet består dels i et deltagertilskud der er beregnet på forholdet 
mellem ungdoms- og seniorspillere, og dels i et driftstilskud. Tilskuddet beregnes på 
baggrund af meget komplicerede udregninger som kommunen foretager, men generelt 
får man højere tilskud jo flere ungdomsmedlemmer man har. I december 2016 fik vi be-
sked fra kommunen om at vi skulle tilbagebetale ca. 50.000 kroner af vores FOS-tilskud 
fra 2015, hvilket ikke just var den julegave vi havde håbet at få. Lignende tilbagebetalin-
ger kan vi frygte at få fremover også.

Vores varmeanlæg er forholdsvis dyrt i drift, både hvad angår vedligehold (især om 
vinteren) og i forbrug. Ligeledes har renoveringen af nordgavlen kostet omkring 65.000 
kroner. Til gengæld har de (efterhånden ikke så) nye lamper i hallen med LED-pærer 
betydet en signifikant reduktion i eludgifter.

Klubbens egenkapital på ca. 1.600.000 kroner vedstår ganske pænt og forholdsvis 
uændret.

Regnskabet godkendes enstemmigt.
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4 Behandling af indkomne forslag

4 a Forslag om ændring af vedtægternes § 3.4
Bestyrelsen indstiller til at § 3.4 i klubbens vedtægter ændres i henhold til Bilag I ved-
lagt enden af dette referat, således at Baneudlejningsudvalgets og Veteranudvalgets 
beretninger også i vedtægterne fremgår af generalforsamlingens dagsorden. Hidtil har 
begge i praksis været påsat dagsordnerne til generalforsamlingerne, men de er ikke 
fremgået af de formelle krav til dagsordenens udformning som fastsat i vedtægterne.

Vedtægtsændringen vedtages enstemmigt.

5 Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes § 4)

5 a Formand for bestyrelsen (modtager genvalg)
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Tobias Feld der også hidtil har bestredet posten som 
bestyrelsesformand. Til generalforsamlingen melder ingen fra salen sig som modkan-
didater, og Tobias Feld genvælges enstemmigt.

5 b Formand for Informations-, aktivitets- og breddeudvalg (modtager genvalg)
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Mette Christiansen der også hidtil har bestredet 
formandsposten for Informations-, aktivitets- og breddeudvalget. Til generalforsam-
lingen melder ingen fra salen sig som modkandidater, og Mette Christiansen genvælges 
enstemmigt.

5 c Formand for Ungdomsudvalget (modtager genvalg)
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Peter Johnsen der også hidtil har bestredet for-
mandsposten for Ungdomsudvalget. Til generalforsamlingen melder ingen fra salen sig 
som modkandidater, og Peter Johnsen genvælges enstemmigt.

5 d Formand for Baneudlejningsudvalget (modtager genvalg)
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Janus Bahs Jacquet der også hidtil har bestredet 
formandsposten for Baneudlejningsudvalget. Til generalforsamlingen melder ingen fra 
salen sig som modkandidater, og Janus Bahs Jacquet genvælges uden modkandidater.

5 e Formand for Veteranudvalget (modtager ikke genvalg)
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Susanne Bak der også hidtil har bestredet formands-
posten for Veteranudvalget. Til generalforsamlingen melder ingen fra salen sig som 
modkandidater, og Susanne Bak genvælges uden modkandidater.
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6 Eventuelt

6 a Fastsættelse af kontingent – ved Alan Ørslev
I forlængelse af nævnelsen i formandens beretning af den kontingentstigning besty-
relsen vedtog inden starten af indeværende sæson spørger Alan til om fastsættelse af 
kontingent ikke påligger generalforsamlingen.

Bestyrelsen henviser til § 2.6 i klubbens vedtægter der lyder:

Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen ret til at fastsætte kontingen-

tets og banelejens størrelse. Betalingstidspunktet og betalingsmåde fastsættes af 

bestyrelsen. Desuden forbeholder bestyrelsen sig retten til at opkræve alle aktive 

medlemmer årligt et kontingent, som de organisationer, klubben skal være tilslut-

tet, fastsætter.

Der svares således at det er bestyrelsen der fastsætter kontingentet i klubben, og det 
understreges at bestyrelsen i øvrigt er yderst tilbageholdende med at hæve kontingen-
tet. Alan præciserer at spørgsmålet var af rent formel karakter og ikke ikke bundede i 
utilfredshed med kontingentets leje.

6 b Planer og initiativer for ungdom – flere deltagende
Der fremsættes diverse forslag fra salen til initiativer og mulige tiltag for at tiltrække 
flere ungdomsspillere, heriblandt ‘miniton’ for børnehavebørn og deres forældre, afta-
ler med dagsinstitutioner o.l. Disse nedskrives af Peter som vil følge op på dem.
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Bestyrelsen foreslår nedenstående ændring af § 3.4 i klubbens vedtægter gennemført til 
generalforsamlingen. § 3.4 i de nuværende vedtægter lyder:

3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende 

punkter:

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

  a. Formandens beretning

  b. Haludvalgets beretning

  c. Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning

  d. Økonomiudvalgets beretning

  e. Holdspillerudvalgets beretning

  f. Ungdomsudvalgets beretning

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelse jf. § 4

 6. Eventuelt

Dette foreslås ændret til:

3.4 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende 

punkter: 

 1. Valg af dirigent

 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

  a. Formandens beretning

  b. Haludvalgets beretning

  c. Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning

  d. Økonomiudvalgets beretning

  e. Baneudlejningsudvalgets beretning

  f. Holdspillerudvalgets beretning

  g. Ungdomsudvalgets beretning

  h. Veteranudvalgets beretning

 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelse jf. § 4

 6. Eventuelt


