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Tilstedeværende
Caroline Koborg
Emil Hallager
Frederik Johannessen
Hans Mathiasen
Jacob Kronborg
Mathias Nautrup Larsen
Nikolaj Zawadzki
Sarah Dømmestrup
Steffen Larsen
Stine Christensen
Rasmus Sørensen
Jakob Dømmestrup
Rasmus Simonsen
Lene Bek
Katrine Johannessen
Birgitte Buus Nielsen
Kasper Stender Sørensen
Thomas Funch
Casper Allesøe

Karen Nygaard
Michella Skov
Anders Madsen
Per Christophersen
Kasper Nielsen
Mette Grøn
Jon Rohde
Katrine Hedegaard
Christine Egeskov

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

1 Valg af dirigent
Kasper Stender Sørensen vælges enstemmigt som dirigent.

2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

2 a Formandens beretning – ved Tobias Feld
Generalforsamlingen er en kærkommen lejlighed til lige at stoppe op og kigge tilbage 
på det forløbne år, og det har været et godt år for bC37. Økonomisk har vi haft fin luft i 
budgettet over året – det er en stor lettelse at hver en regning ikke skal prioriteres – og 
medlemsmæssigt har alle træninger vist haft kapacitetsproblemer i løbet af året, hvilket 
jo også må ses som en succeshistorie. Det kører rigtig fint med det nye opkrævningssystem 
som alt i alt frigør meget arbejde i bestyrelsen, vi har fået fine indtægter ved at leje baner 
ud på timebasis gennem WannaSport, og så har vi haft godt styr på udgifterne. Samlet 
set betyder det at vi kommer ud af 2017 med et pænt overskud (se pkt. 3).

Men et overskud har vi også brug for. Vores gamle hal byder på flere og flere steder der 
kræver reparation eller mangler vedligeholdelse. Mest tydeligt er halgulvet som også har 
fået et par reparationer i løbet af året, men der er også til stadighed vvs-opgaver og meget 
andet. For en sjælden gangs skyld er vi glædeligvis kommet gennem vinteren uden at 
varmeanlægget er stået af undervejs.



Badmintonklubben af 1937
generalforsamling     ·     13. marts 2018 3

B C 37. .

Som de fleste nok har set, har der været gravearbejde på parkeringspladsen gennem 
flere måneder. Det skyldes at fjernvarmerørene skulle udskiftes da det generelle vandtryk 
er hævet. Om dette er grunden til den vellykkede vinteropvarmning, vides ikke.

I 2017 fik vi afholdt to arbejdsdage: en ”ordinær” hvor vi fik malet foyer, kørt en masse 
affald væk og ordnet lidt have; og så en veteranarbejdsdag hvor toiletterne blev malet. 
Stor tak til alle de fremmødte!

Mange har nok hørt at vores naboklub, ABC, er i ret store økonomiske problemer. 
Torsten har allerede for flere måneder siden løftet sløret for at de nok lukker klubben til 
sommer, og vi er i gang med et stort arbejde med at optage alle de ABC’ere, som ønsker at 
rykke over til os. De har en meget stor ungdomsafdeling som Peter kæmper med at finde 
plads til, men vi regner også med et rykind på alle øvrige træninger. Vi ser meget frem 
til de nye medlemmer der klart vil styrke klubben både sportsligt og økonomisk, og som 
alle forhåbentlig vil tage godt imod. Det bliver med andre ord formentlig en lidt anden 
klub der åbner til sæsonstart i august.

Vi har til sommerferien opsagt Rosi som forpagter af cafeen. Dette har vi primært gjort 
da vi ønsker at bruge den som vores eget klublokale for klubmedlemmer – særligt med 
blik for de mange nye ungdomsspillere. Stor tak til Rosi for de år hun har drevet cafeen.

Tak desuden til klubbens sponsorer: DanBolig, Nordea, Amager Sanitetsservice, Øens 
Advokatfirma og Ejendomsadministration samt Bang & Beenfeldt.

Alle medlemmer mindes som altid om at man endelig må sige til hvis man kender 
man et lille – eller stort – firma som kunne tænke sig af få sit skilt op nede i hallen og 
samtidig støtte foreningslivet.

Sidst men ikke mindst rettes der tak til bestyrelsen for det gode arbejde gennem året, 
samt til de øvrige medlemmer som på den ene eller den anden måde har påtaget sig en 
frivillig tjans i klubarbejdet.

2 b Haludvalgets beretning – ved Tobias Feld (for Jesper Dømmestrup)
Da Jesper Dømmestrup stoppede i klubben og dermed også i bestyrelsen i løbet af sæsonen, 
udgår dette punkt overvejende. Formand Tobias Feld opridser ganske kort de to vigtigste 
ting lige for tiden, nemlig at vi har fået sat et stort skilt op ude på parkeringspladsen så 
det er lidt lettere at se at vi er en badmintonklub, og at vi stadig kæmper for at få midler 
fra kommunen til at få udbedret halgulvet inden for de næste år.

2 c Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning – ved Mette Christiansen
Der har i løbet af sæsonen løbende været opdateringer på klubbens Facebook-side 
(Badmintonklub bC37). Herudover er der i år blevet oprettet en gruppe som er tilknyttet 
Facebook-siden; dette er en lukket gruppe kun for medlemmer, og vi vil opfordre alle 
medlemmer til at melde sig ind hvis de ikke har gjort det.

Der har ikke været meget aktivitet på klubbens Instagram-profil i år, hvilket vi 
beklager meget. Dette er et område vi forventer sætte ind på i næste sæson, så vi kan få 
kommunikeret budskabet om klubben ud til så mange som muligt.

Som altid har der i løbet af sæsonen været afholdt Go’Daw-fest og julefrokost med 
tilhørende juleturnering. Den 1., 3. og 5. maj afholdes der klubmesterskaber, som 
traditionen tro afsluttes den 5. maj med sæsonafslutningsfest. Vi har forsøgt at melde 
datoerne til disse arrangementer ud i god tid og vil fortsætte med dette fremadrettet.



Badmintonklubben af 1937
generalforsamling     ·     13. marts 2018 4

B C 37. .

Vi har i år forsøgt at få genoplivet en gammel tradition med flere små arrangementer 
efter holdkampe osv., men det har ikke altid været meldt ud i så god tid, og tilslutningen har 
været vekslende. Vi vil gøre vores bedste for at blive bedre til at arrangere og kommunikere 
disse mindre arrangementer til næste sæson og håber på større tilslutning. En stor tak 
til alle dem der i løbet af sæsonen har hjulpet med til at arrangere disse arrangementer.

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

2 e Baneudlejningsudvalgets beretning – ved Janus Bahs Jacquet
Ligesom sidste år har en stor del af Janus’ arbejde været fokuseret på videreudvikling 
af klubbens langsomt voksende medlemssystem og integrerede betalingsløsning. Især i 
forbindelse med den store tilgang af ungdomsspillere vi forventer efter sommerferien, vil 
der komme øgede krav til bestyrelsens muligheder for at arbejde med medlemssystemet 
på en brugervenlig måde.

Der har hele sæsonen igennem været en ganske god belægning på banerne på de fleste 
tidspunkter i ugen. Vi er siden efteråret 2017 begyndt at gøre et større antal baner – også 
i hverdagene – tilgængelige via WannaSport hvor de kan bookes på enkelttimebases, 
og dette har vist sig at være en stor succes. Vi har nogle uger haft fuldt hus, med alle 
WannaSport-baner booket.

Hvis tilgangen af nye medlemmer fra ABC bliver som vi indtil videre forventer den, vil 
Janus få et ganske stort arbejde i forsommeren: De nye træninger – især ungdomstræninger 
– der må oprettes, vil uvægerligt betyde at vi må omrokere eller helt sige farvel til en større 
mængde af vores nuværende banelejere. Vi vil selvfølgelig bestræbe os på at alle banelejere 
der kan blive påvirket af dette, orienteres i så god tid som muligt, så de kan opsøge andre 
muligheder hvis det er nødvendigt.

2 f Holdspillerudvalgets beretning – ved Torsten Kjær

Hold og turneringer
Alle fire hold ligger fortsat til oprykning, og 1., 2. og 4.-holdet kan selv afgøre det, så 
resultatsmæssigt kan det vist ikke gøres meget bedre.

Træninger og trænere
Vi har i denne sæson haft mange spillere. Træningerne har været fyldt op på papiret, men 
også fremmødet har generelt været pænt, så vi har ramt et niveau hvor vi må sige at alle 
træninger er fuldt besatte – inklusive veterantræningen. Det er jo selvfølgelig et positivt 
problem som kan være stolt af, men kombineret med at fremmødet i denne sæson også 
har svinget lidt anderledes end det plejer, har det betydet at der til nogle træninger har 
været for mange fremmødte. Det har ikke været helt let for trænerne, og selvfølgelig heller 
ikke optimalt for spillerne. Omfanget har været begrænset, men det skal ikke afholde os 
fra fortsat at forsøge helt at undgå lignende problemer. Medlemmer opfordres til at hive 
fat i en fra SU hvis der er noget man mener kan forbedres.

Som nævnt vil der i forbindelse med spillertilgang fra ABC sandsynligvis blive oprettet 
en ekstra træning fra næste sæson. Forventningen er at en del af de nytilkommende 
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spillere vil kunne kæmpe sig ind på A-træningen, så B-træningen bliver niveaumæssigt 
en blanding af nuværende A- og B-spillere. A-træningen varetages i næste sæson af John 
Weichardt der fortsætter, samt af Mikkel (der hidtil har været træner i Drive), mens vi 
til den nye B-træning har hyret ABC’s nuværende A-træner, Hans-Peter. C-træningen 
(groft modsvarende nuværende B/C) og D-træningen fortsætter Peter med at være 
hovedansvarlig for.

Tilgangen af både ungdoms- og seniorspillere vil uundgåeligt betyde at vi kommer til at 
måtte omrokere træningerne lidt. Vi forsøger naturligvis at undgå for store omkalfatringer, 
men nogen rokering vil næppe kunne undgås.

Alt i alt håber vi dog på at ændringerne vil give os en styrket klub med mulighed for 
seriøs træning og forhåbentlig mere homogene træninger, hvilket kan give bedre øvelser 
og runder.

SU og øvrigt
C-træningen er blevet så stor i denne sæson at den bør have sine egne repræsentanter i 
spillerudvalget – derfor er Karen og Jacob kommet med. Rasmus fra B-træningen er også 
kommet med og har erstattet Steffen. Vi håber også på at nogle af de nye medlemmer vil 
have lyst til at deltage i SU-arbejdet.

Der skal forhandles ny bold-/tøjkontrakt hen over sommeren, men vi har valgt at 
udskyde forhandlingerne til vi har en bedre ide om hvor mange medlemmer vi forventer 
at blive. Hvis nogen medlemmer kender til mulige tøjsponsorer, er det blot at sige til.

Klubmesterskaberne afholdes i år i uge 18, altså indledende runder tirsdag den 1. maj 
og torsdag den 3. maj, og så finaler og afslutningsfest lørdag den 5. maj.

2 g Ungdomsudvalgets beretning – ved Peter Johnsen
Vi har igen i år haft tilgang til ungdomsafdelingen. Vi har for tiden 70 indmeldte 
ungdomsspillere, og det er uden de ca. 10 spillere der ikke er blevet indmeldt endnu.

Vi prøvede i denne sæson at ændre nogle af træningstiderne og lave en ekstra træning, 
så vi har nu fire forskellige ungdomstræninger: tre niveauinddelte træninger (A, B og C) 
samt en pigetræning. A, B og C spiller to gange om ugen, pigerne en gang. Denne nye 
struktur (og tider) har været succes, og kun A-træningen er stadig åben for optag; de 
andre tre er fyldt. Vi har fået en del nye unge spillere ind, og det at de har haft deres ‘egen’ 
træning (C), har hjulpet i at holde fast på dem.

Vi har haft fire hold tilmeldt i år: U13, U15 og to U17/19. U13 og U17/19 endte lunt i midten 
af deres respektive puljer, mens U15 holdet vandt deres pulje og derfor er udtaget til DM 
i hold.

16 ungdomsspillere deltog i sæsonen i den årlige bornholmer tur. Spillerne var 
glade for turen og snakkede allerede om næste års tur i ugerne efter. Derudover har vi 
afholdt flere arrangementer i løbet af sæsonen, herunder et par begynderturneringer og 
badmintonskoler. Vi har tre badmintonskoler planlagt i resten af sæsonen – en i påsken 
og to i sommerferien. Endelig afholder vi en ‘rigtig’ ungdomsturnering sammen med 
ABC i slutningen af sæsonen.

2 h Veteranspillerudvalgets beretning – ved Susanne Bak
Der er i alt ca. 25 veteranspillere tilmeldt onsdagstræningen, men der er sjældent – eller 
rettere sagt aldrig – fuldt hus pga. skader (desværre også nogle langtidsskader) m.m. 
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Der er generelt god social stemning til træningen, og der sluttes altid af med mad, øl og 
vand i cafeen.

Der er en del af spillerne på A- og B-træningen der rent aldersmæssigt er ‘unge veteraner’ 
(40+). De nuværende veteraner glæder sig til at se disse spillere til onsdagstræningen når 
de erkender at de også er veteraner nu.

Vi har tre veteranhold tilmeldt: to 40+ og et 50+.
Førsteholdet i 40+ ligger i serie 2 med Niels Burmeister som holdleder og rykker nok 

ned til serie 3 til næste sæson. Andetholdet i 40+ har Alan Ørslev som holdleder og ligger 
på en tredjeplads i serie 7, med en runde tilbage. 50+-holdet ledes af Lisbeth Ørslev og 
ligger på andenpladsen i serie 5 med en runde tilbage.

Som tidligere år deltog en gruppe af veteranerne herudover i Wichlers Cup i januar. 
Det er en turnering med deltagelse fra flere klubber der bl.a. byder på rigeligt med shots 
under turneringen samt en afslutningsfest med middag, musik og dans.

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

I 2016 havde vi et underskud på ca. 80.000 kr., men i 2017 har vi et overskud der er 
nogenlunde modsvarende. Dette skyldes for det første at vi er blevet flere medlemmer og 
derfor får flere kontingentindbetalinger, men også at vi har været gode til at holde hånd i 
udgifterne. Da en stor del af de nye medlemmer er ungdomsspillere, er vores FOS-tilskud 
fra kommunen også steget til 82.000 kr. I 2016 skulle vi desuden betale en del af vores 
tilskud tilbage, hvilket ikke har været tilfældet i 2017.

Vi har tjent omkring 25.000 kr. på timeleje af baner via WannaSport, og denne indtægt 
stiger til stadighed.

Vores driftomkostninger har ligget ganske jævnt, og vores vedligeholdelsesomkostninger 
har været forholdsvis lave.

Udgifter til holdturneringer har været højere end tidligere da vi har haft flere hold 
tilmeldte – både i holdafgifter og i boldforbrug – men det er selvfølgelig en ‘positiv’ udgift.

Samlet set forudser vi at den spillertilgang vi har forudset, vil have en positiv 
indvirkning på regnskabet. Vi kommer sandsynligvis til at miste nogle penge fra 
banelejere, og en del af lejeindtægten fra Rosi kommer også til at forsvinde; men i det 
store hele skulle de øgede medlemskontingenter og den klækkelige forøgelse vi regner 
med at kunne få i FOS-tilskud, gerne kunne opveje for dette og mere til.

Regnskabet godkendes enstemmigt.

4 Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag til behandling.
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5 Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes § 4)

5 a Formand for Haludvalget (modtager ikke genvalg)
Hidtil har Jesper Dømmestrup officielt set bestredet formandsposten for Haludvalget, 
men da Jesper stoppede i klubben i efteråret, kan han ikke genvælges. Siden Jespers 
udmelding har Thomas Meinecke fungeret som de facto-halmand. Bestyrelsen indstiller 
til at Thomas officielt indvælges til posten. Til generalforsamlingen melder ingen fra 
salen sig som modkandidat, og Thomas Meinecke vælges enstemmigt.

5 b Formand for Økonomiudvalget (modtager genvalg)
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Palle Christiansen der også hidtil har bestredet 
formandsposten for Økonomiudvalget. Til generalforsamlingen melder ingen fra salen 
sig som modkandidat, og Palle Christiansen genvælges enstemmigt.

5 c Formand for Holdspillerudvalget (modtager genvalg)
Bestyrelsen indstiller til genvalg af Torsten Kjær der også hidtil har bestredet 
formandsposten for Holdspillerudvalget. Til generalforsamlingen melder ingen fra 
salen sig som modkandidat, og Torsten Kjær genvælges enstemmigt.

5 d Menigt bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)
Mathias Buur der hidtil har bestredet posten som menigt bestyrelsesmedlem, spiller 
ikke regelmæssigt i klubben længere og har ikke ytret ønske om at genopstille til posten. 
Bestyrelsen indstiller i stedet efter forudgående aftale til at Alan Ørslev indvælges til 
posten. Til generalforsamlingen melder ingen fra salen sig som modkandidat, og Alan 
Ørslev vælges enstemmigt in absentia.

6 Eventuelt

6 a Tøjkontrakt til næste sæson – Jakob Dømmestrup
Vores kontrakt med Forza udløber til sommer, og Torsten er i gang med at se på muligheder 
til næste sæson. Han har sammenkørt en del af det med ABC for at sørge for at vi tager 
højde for alle muligheder fra begge klubbers synspunkt.

6 b Cafeordning og rengøring efter sommeren – Steffen Larsen
Nu hvor Rosi ikke længere forpagter cafeen efter sommeren, bliver vi nødt til allerede 
inden sæsonstart at have en ret fast ide om hvordan vi ønsker at køre det nye klublokale/
cafelokale. Dette er noget vi må finde en måde at løse på i løbet af sommeren, gerne i 
samarbejde med ABC der allerede på nuværende tidspunkt kører en lignende frivillig-
baseret ordning med deres klublokale.

Ligeledes skal vi også finde en langsigtet løsning på rengøring i klubben efter 
sommeren. Indtil videre fortsætter Rosi, og hun har også givet udtryk for at hun gerne 
vil fortsætte efter sommeren, men endnu ligger intet fast.


