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Tilstedeværende
Nikolai Zawadzki
Jeppe Christensen (for Ulf Koch 

Christensen)
Sarah Dømmestrup
Ditte Skovgård
Kathrine Johannessen
Mathias Nautrup Larsen
Rasmus Sørensen
Jacob Kronborg
Svend Ubbessen
Nikolai Andersson
Frederik Johannessen
Katrine Kristensen
Christian Sonne Iversen
Per Cristophersen
Laura Rosenkrands
Henrik Kyhl

Lisbeth Ørslev
Henrik Knoll (for Arthur Knoll-Tech)
Nicklas Jensen
Anton Abildstrøm
Bo Mikkelsen
Philip Tu Duong
Niels Burmeister

fra bestyrelsen
Janus Bahs Jacquet
Mette Christiansen
Palle Bregnvig
Jesper Spang
Alan Ørslev
Tobias Feld
Torsten Kjær

1 Valg af dirigent
Jeppe Christensen vælges enstemmigt som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen 
er lovligt indkaldt.

2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

2 a Formandens beretning – ved Tobias Feld
Sikke et år vi har været igennem! Det er ikke så lidt der er sket med vores klub i det forgange 
år. Indslusningen af de tidligere abC’ere er selvfølgelig nok det mest iøjefaldende. De 
nye medlemmer kommer selvfølgelig på en trist baggrund, men når det nu engang var 
realiteterne, så har det været fantastisk for bC37. Og utrolig fedt med så meget liv i hallen 
som er i konstant brug nu, kun undtaget nogle formiddagshverdage.

Der er udført et særligt godt arbejde af klubbernes ungdomsafdelinger, der allerede 
sidste forår havde arrangementer og træninger sammen, så overgangen for de mange 
abC-ungdomsspillere kunne blive så smidig og tryg som mulig.

Der skal også lyde stor tak til SU for arbejdet med de mange nye medlemmer. Det var 
noget af en logistisk prøvelse når der pludselig skulle være plads til så mange nye spillere. 
Af samme grund har vi desværre også måtte opsige en stor del af vores faste banelejere.

Klubben har overtaget cafelokalet der nu fungerer som klublokale, og det har allerede 
– særligt med alle de nye medlemmer – vist sig som et stort aktiv at vi selv råder over 
lokalet og kan benytte det, som vi vil.
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I forbindelse med afskeden med Rosi har vi selv indgået en aftale med The Commedia 
School, som fortsat lejer og råder over førstesalen. Dette samarbejde går rigtig fint, selvom 
vi selvfølgelig må leve med de lidt mærkelige lyde som til tider kommer deroppefra.

I forbindelse med overtagelsen af cafelokalet blev der været afholdt to arbejdsdage hvor 
der blev hentet brugbare effekter i abC, og lokalet fik en ordentlig overhaling så det var 
klar til sæsonstart. Det var en super indsats. Det forventes også at vi holder en eller flere 
arbejdsdage i år, for der er altid mange små projekter, som vi har brug for at tage hånd om.

Som alle nok har bemærket, har også vores hjemmeside fået nyt look med et aktivt 
intranet som fungerer rigtig godt (men stadig er under videre udvikling). Det har også 
givet en omlægning af medlemsdatabasen, og systemet til kontingentopkrævning er 
blevet fornyet og forbedret.

Jeg skal også benytte lejligheden til at sige tak til vores sponsorer: DanBolig, Nordea, 
Amager Sanitetsservice, Øens Advokatfirma og Ejendomsadministration, Bang & Been-
feldt samt Jarlkrone. Som altid har vi stadig plads til et skilt eller to mere hvis nogen 
skulle kende et firma der vil støtte det lokale foreningsliv.

Ligeledes tak til dem der har deltaget i Dragør Marked og Roskilde Festival på klubbens 
vegne – det er rigtig gode penge, der kommer ind fra disse arrangementer.

Til sidst skal jeg også sige tak til bestyrelsen for det gode arbejde gennem året, samt 
til klubbens arbejdsudvalg og til de 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 Thomas Meinecke)
Vores gamle hal byder på flere og flere steder der kræver reparation eller mangler 
vedligeholdelse. Meget tydeligt er halgulvet, som også har fået et par reparationer i 
løbet af året – senest i dag på bane 2. Derudover er der til stadighed vvs-opgaver og meget 
andet. Lyspunktet er varmeanlægget, der igen har bragt os gennem vinteren uden at stå 
af undervejs – så der er da noget at glæde sig over.

Vi prøver ad alle kanaler at søge tilskud til et nyt halgulv, for det går hastigt mod 
en kritisk tilstand. Desværre har det været uden held indtil videre, men vi forsøger 
naturligvis videre i indeværende år.

2 c Informations-, aktivitets- og breddeudvalgets beretning – ved Mette Christiansen
Der har været meget aktivitet på vores Facebook-side (Badmintonklub bC37) og dennes 
tilknyttede grupper i denne sæson. Vi er blevet bedre til at melde både holdkampe, fester 
og andre, mindre aktiviteter ud på de sociale medier, og derudover er der som noget nyt 
blevet lavet videoer og andre indslag som er blevet godt modtaget. Vi håber at dette vil 
fortsætte uændret næste sæson, og der skal lyde et stort tak til alle dem der har lagt et 
stort stykke arbejde i dette arbejde.

Der har i år også været mere aktivitet på vores Instagram-profil, både i forbindelse med 
holdkampe (ungdom som senior), men også i forbindelse med arrangementer o.l. Vi håber 
at der vil komme endnu mere indhold her det næste år, og vi opfordrer alle medlemmer 
til at følge klubben (@amager_bc37).

Der har som altid været afholdt Go’daw-fest og julefrokost i løbet af sæsonen, og vi 
slutter af med klubmesterskaber i uge 18 med afslutningsfest d. 4. maj.

Grundet klubbens tilgang af medlemmer har der naturligvis været flere holdkampe, 
hvilket har givet god mulighed for at lave flere små arrangementer efter kampene – det har 
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der været god tilslutning til. Vi vil bestræbe os på at melde datoer for disse arrangementer 
ud i bedre tid så flere har mulighed for at sætte kryds i kalenderen. En stor tak til alle dem 
der i løbet af sæsonen har hjulpet til med både store og små arrangementer.

Da vi nu selv forpagter cafelokalet/klublokalet, har vi ændret lidt på strukturen ved 
sociale arrangementer med hensyn til pligter, mad og drikkevarer. Det er vores opfattelse 
at dette generelt er blevet godt modtaget, og folk har været gode til at hjælpe til til fester 
og 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
Som nævnt i formandens beretning er antallet af banelejere, og ikke mindst antallet 
af baner der er tilgængelige til baneleje, skrumpet markant ind siden sidste år, og 
mængden af arbejde der relaterer til de faste banelejere er ligeledes reduceret kraftigt. 
Der udlejes stadig baner på timebasis via WannaSport i hverdagene om formiddagen og 
på ydertidspunkterne hvor der er ledigt i hallen, og størstedelen af det banelejerelaterede 
arbejde der har været siden sommeren 2018, har angået WannaSport.

I kraft af at antallet af klubmedlemmer – især ungdomsmedlemmer – er eksploderet 
og klubbens medlemssystem nu kører i to separate systemer der skal holdes synkroniseret, 
er mængden af arbejde med medlemsstyring, kontingentopkrævning o.l. derimod steget 
kraftigt, og langt størstedelen af Janus’ arbejde ligger nu i at holde styr på medlemmer, 
kontingenter og betalinger.

Dette er årsagen til at der i det vedtægtssæt som bestyrelsen nedenfor indstiller 
til at erstatte de gældende vedtægter, er lagt op til at lade posten som formand for 
baneudlejerudvalget glide ud til fordel for en bredere post som ansvarlig for medlemmer 
og kontingenter.

2 f Holdspillerudvalgets beretning – ved Torsten Kjær
Det har været en ret anderledes sæson i år.

Da jeg startede som SU formand, afmeldte jeg vores første- og andethold og tilmeldte 
kun vores tredjehold. Det vil sige at vi havde ét seniorhold, og jeg kunne nærmest vælge 
og vrage mellem træningstiderne. Det kunne vi ikke i denne sæson! Heller ikke selv om 
vi nødtvungent opsagde mange af vores banelejere.

På en kedelig baggrund fik vi en masse nye spillere hvlket har presset tingene ret meget, 
men jeg synes virkelig folk er gået til opgaven med entusiasme, og at vi her mindre end et 
år inde i de nye forhold er kommet ekstremt langt. Så ros til alle spillere og hjælpere som 
har været med til at få det her til at blive en succes. Jeg håber at I fortsat vil være med til 
at gøre det til en fed klub at spille i.

Jeg synes formanden ret godt opsummerede tingene i sin beretning, så jeg vil bare 
tilføje at jeg tror på at vi kan gøre det endnu bedre i næste sæson. Denne sæson har været 
præget af kæmpe omvæltninger, enormt pres på kapaciteten i hallen, ansættelse af en del 
nye trænere, og så af at vi også lige valgte at indføre nye administrationssystemer samtidig. 
Administrationen tror jeg kommer til at køre meget bedre, og jeg håber og forventer også 
at vi for alvor får taget vores intranet i brug i den kommende sæson.
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Socialt
Socialt virker klubben og de fleste træninger til at fungere. B-træningen halter lidt efter 
en hård start, og jeg må også erkende at der er sket en vis opdeling i klubben mellem 
tirsdag/torsdag og mandag/onsdag – men det er nok uundgåeligt med det antal spillere 
vi nu er i klubben. Vi er faktisk så mange spillere nu at der er lukket for tilgang på alle 
træninger, både senior og veteran.

Vi har fortsat et vigtigt udestående i og med at vi endnu ikke har fået opsat adfærdsregler 
i hallen og klubben – jeg håber at de kommer snart, og at alle vil være med til gøre klubben 
til et rart sted at være, såvel i hallen som i klublokalet.

Sportsligt
Klubmesterskaberne afholdes snart, og jeg vil opfordre folk til at tilmelde sig på sedlerne 
der hænger i hallen.

Hvis jeg inden sidste holdkampsrunde skulle have spået, så ville jeg have sagt at 
halvdelen af holdene ville rykke op – hvilket er sindssygt flot, alt taget i betragtning. Alle 
bC37’s gamle hold er oprykkere, og vi har været gennem en ‘fusion’, hvilket ofte resulterer 
i afgang – men vi har i stedet kunnet tilmelde et nyt hold, ottendeholdet.

Sidste holdkampsrunde tog dog lidt af glansen af resultattavlen, så på nuværende 
tidspunkt ser det realistisk ud at første-, fjerde- og syvendeholdet rykker op i næste sæson.

2 g Ungdomsudvalgets beretning – ved Jesper Spang
Klubbens ungdomsafdeling har i sæsonen været gennem en stor forvandling med en 
tredobling af medlemstallet.

De to trænerteams fra bC37 og abC tog allerede før sæsonstart teten i arbejdet for at 
integrere sig med hinanden. Trænerne sørgede derefter for at nye og gamle bC37-børn 
hurtigt lærte hinanden at kende og følte sig trygge i klubben. Vi var ikke mange uger inde 
i sæsonen, før det var tydeligt at det arbejde trænerne lagde i sociale aktiviteter bar frugt.

Det store arbejde med at drive en ungdomsafdeling med omkring 200 børn har krævet 
en superhelteindsats af ungdomstrænerteamet, der uden tøven tog opgaven på sig og 
løftede ungdomsafdelingen til et højt niveau på egen hånd. Det arbejde kan trænerne 
ikke roses nok for.

Med inspiration fra trænerne og gennem et godt samarbejde med bestyrelsen i efteråret 
er det her i starten af 2019 lykkedes også at engagere ungdomsspillernes forældre. Vi har 
etableret årgangsudvalg for U9/11, U13, U15 og U17/19. Årgangsudvalgene sørger for sociale 
aktiviteter for årgangene, og evaluerer løbende klubbens aktiviteter. En repræsentant fra 
hvert årgangsudvalg samt ungdomsformandsposten udgør ungdomsspilleudvalget (USU).

USU er gået i gang med at overtage nogle af de mange formelle opgaver og få sat 
skik på de organisatoriske rammer for ungdom, så trænerne kan koncentrere sig om at 
være trænere, og ikke fremover skal løfte alle de mange opgaver, som hører hjemme i 
ungdomsudvalg, bestyrelse og hos frivillige.

Vi ser frem til endnu en sæson sprængfyldt med aktiviteter. I sæsonen 2019/2020 er 
bC37 værter for hele fem åbne ungdomsturneringer. Der kommer både interne camps og 
åbne camps i samarbejde med DGI. Vi ser frem til adskillige klubture og en masse andre 
aktiviteter, der kan styrke spil, ambitioner og ikke mindst det sociale sammenhold i 
klubben.



Badmintonklubben af 1937
generalforsamling     ·     13. marts 2019 6

Badmintonklubben af 1937
Strandlodsvej 69
2300 København S

Det nyetablerede USU vil gerne give klubbens medlemmer og den siddende bestyrelse 
en kæmpe tak for at tage ualmindeligt godt imod alle dem af os som er nye medlemmer, 
og for at skabe en konstruktiv og imødekommende atmosfære i klubben.

2 h Veteranspillerudvalgets beretning – ved Alan Ørslev (for Susanne Bak)
bC37 har fire senior+-hold tilmeldt holdturneringen: 40+ 1 med Torsten Kjær som holdleder; 
40+ 2 med Niels Burmeister som holdleder; 50+ 1 med Lisbeth Ørslev som holdleder; og 
50+ 2 med Alan Ørslev som holdleder.

Det går ret godt for de fleste af holdene. 40+ 1, 40+ 2 og 50+ 1 ligger alle på en foreløbig 
andenplads i deres respektive rækker, og 40+ 1 og 40+ 2 forventes begge at rykke op. 50+ 2 
ligger solidt i midten, og bliver i rækken.

Senior+ er repræsenteret med 35 deltagere tilmeldt forskellige seniortræninger fra A til 
E fordelt over de fleste af ugens dage, 9 deltagere tilmeldt 70+ træning onsdag formiddag  
samt 26 deltagere tilmeldt senior+-træning onsdag aften.

Onsdag aften-holdet har fuldt hus til træningen og venteliste af spillere, som gerne vil 
meldes ind. Det sociale er i højsædet, og træningen afsluttes altid med øl, vand, takeaway 
og hygge i klublokalet.

I årets løb har vi fejret en 60 års fødselsdag og en 70 års fødselsdag for to af vores 
spændstige herrer, Michael Hansen og Jan Petterson. Vi har desuden holdt julefrokost 
efter en badmintonturnering med forskellige julelege arrangeret af Randi Bitch.

I januar drog en flok – som det er blevet tradition – af sted til Wichlers Cup. Bo Borg 
havde inviteret sit tidligere hold fra Vejle som kom til Frederiksberg og spillede og festede 
sammen med os.

Alan og Lisbeth Ørslev har i sæsonens løb dygtigt arrangeret, og med fast hånd styret 
løjerne ved to arbejdsweekender, hvor også flere senior+-medlemmer deltog.

Tak til holdlederne og alle andre fra senior+-afdelingen som har ydet en indsats for 
fællesskabet og klubben.

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

Regnskabet gennemgås til generalforsamlingen af Palle Bregnvig. Generelt er både 
indtægter og udgifter naturligvis steget ganske dramatisk som resultat af den store 
medlemsforøgelse. Især udgifter til boldforbrug og trænerlønninger er steget. Fra salen 
stilles kun enkelte opklarende spørgsmål til regnskabet.

Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

4 Behandling af indkomne forslag

4 a Forslag om opdatering af klubbens vedtægter (se Bilag I og Bilag II)
Klubbens vedtægter har efterhånden mange år på bagen, og bC37 er en meget anderledes 
klub end den var dengang de gældende vedtægter oprindeligt blev vedtaget. Nogle 
ting mangler, og nogle ting er uhensigtsmæssige – blandt andet finder bestyrelsen det 
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uhensigtsmæssigt at medlemmer under 16 år ikke via en værge har stemme- eller valgret 
til generalforsamlingen.

Frem for at justere vedtægterne punkt for punkt til generalforsamlingen indstiller 
bestyrelsen til at de gældende vedtægter (Bilag I) erstattes af et nyt sæt vedtægter 
(Bilag II) der er udarbejdet på basis af DGI’s grundvedtægter for foreninger, og som har 
været ophængt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ændringerne i det nye vedtægtssæt gennemgås kursorisk på generalforsamlingen. 
Det bemærkes at veteranrækken har ændret navn til senior+, hvilket også bør afspejles 
i vedtægterne.

De nye vedtægter vedtages enstemmigt af generalforsamlingen og træder i kraft med 
øjeblikkelig virkning, dog med den justering at betegnelsen veteran overalt erstattes 
af senior+. Alle henvisninger til vedtægterne viser således herefter i referatet til de nye 
vedtægter, inklusive bestyrelsens beskaffenhed i pkt. 5.

5 Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes § 8)

5 a Formand for bestyrelsen (modtager genvalg)
Tobias Feld modtager genvalg som formand for bestyrelsen og genvælges enstemmigt 
uden modkandidater.

5 b Menigt bestyrelsesmedlem (modtager ikke genvalg)
Mathias Buur spiller ikke længere i klubben og genopstiller derved ikke, og bestyrelsen 
indstiller i stedet Mathias Nautrup Larsen til posten som menigt bestyrelsesmedlem. 
Mathias indvælges enstemmigt uden modkandidater.

5 c Medlems- og kontingentadministrator (modtager genvalg)
Janus Bahs Jacquet modtager genvalg til posten som medlems- og kontingentadministrator 
(tidligere formand for baneudlejningsudvalget) og genvælges enstemmigt uden mod-
kandidater.

5 d Formand for ungdomsudvalget (modtager ikke genvalg)
Peter Johnsen genopstiller ikke, og bestyrelsen indstiller i stedet Jesper Spang til posten 
som formand for ungdomsudvalget. Jesper indvælges enstemmigt uden modkandidater.

5 e Formand for senior+-udvalget (modtager genvalg)
Susanne Bak deltager ikke ved generalforsamlingen, men har på forhånd givet udtryk for 
at modtage genvalg. Susanne genvælges enstemmigt, in absentia, uden modkandidater.

5 f Formand for haludvalget (udtrådt i perioden, vælges for et år)
Thomas Meinecke spiller ikke længere i klubben og har måttet forlade posten i perioden; 
bestyrelsen indstiller i stedet Philip Tu Duong til posten som formand for haludvalget. 
Philip indvælges enstemmigt uden modkandidater.
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6 Eventuelt

6 a Opfordring til at hjælpe haludvalget
Alan Ørslev opfordrer alle i klubben til så vidt muligt at hjælpe den nys indvalgte 
haludvalgsformand med hans opgaver da det – som Alan har erfaret efter at have varetaget 
posten i Thomas Meineckes fravær – involverer ret meget arbejde. Alle der er interesseret i 
at give en hånd med de praktiske ting i hallen, er mere end velkomne til at kontakte Philip.

6 b Seniortrænere til næste sæson
Fra salen spørges til status for seniortrænere til næste sæson.

Torsten Kjær svarer at status indtil videre ikke er helt afklaret. Der har været nogle 
indledende samtaler, men der er nogle trænere der ikke ligger fast endnu.


