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1 Valg af dirigent og stemmetællere
Janus Bahs Jacquet enstemmigt valgt som begge dele.

2 Bestyrelsens beretninger

2 a Beretning fra formanden — ved Tobias Feld
Når man ser tilbage på sæsonen, har det været en af de bedste for klubben meget længe 
– i hvert fald lige indtil vi ramte 11. marts. Ikke at jeg vil bruge mange ord på corona, 
men jeg vil gerne takke for opbakningen gennem nedlukningen. Og så har vi jo heldig-
vis nået at få en antydning af afslutning på sæsonen, så der lige er nået at komme lidt 
gang i spillet. Det meste tyder jo heldigvis på, at vi kan få en nogenlunde normal opstart 
på næste sæson.

Set fra mit synspunkt har sæsonen som nævnt været fantastisk. Vi er kommet fuldt 
igennem sammenlægningen med ABC, der har været masser af liv og fremgang i hallen, 
og også i bestyrelsesarbejdet er der sket rigtig meget.

Først og fremmest har særligt Jesper og Mathias taget fat på et stort og visionært pro-
jekt hvor vi håber at kunne skaffe opbakning til en tilbygning og en del yderst tiltrængt  
renovering. Hvis nogen har behov for hårrejsende læsning på højde med Stephen King, 
så kan man få lov at læse en rapport over hallens tilstand som vi har fået udarbejdet 
i løbet af året. Som ventet har vi et stort efterslæb på vedligehold, men nu har vi fået 
nogle vurderinger på hvor det står værst til, og vi fået nogle estimater på priser. Kort 
fortalt udestår der renoveringer for over 4,5 mio. kr. Så det er klart, at det bliver et stort 
fokusområde de næste år. Særligt nu, hvor vi er i en position, hvor der er stor fremgang 
i klubben, og bedre muligheder for at skabe finansiering til renovering. Mathias vil for-
tælle mere om dette projekt senere.

At vi som klub har nået en vis størrelse, er der også blevet lagt mærke til andre steder, 
og vi får mere opmærksomhed. F.eks. er vi med som interessent i forbindelse med byg-
geriet af den nye skole på Holmbladsgade hvor vi har på møder har givet vores ønsker til 
deres sportshal. Vi er også kommet med i et DGI-netværk for hovedstaden, hvor vi indtil 
videre har været til et enkelt møde på rådhuset.

Det lykkedes os desværre ikke at få arrangeret en arbejdsdag i 2019, og den vi op-
rindeligt havde på tegnebrættet i år, er naturligt nok blevet udskudt; vi håber meget at 
kunne finde en dag i løbet af efteråret for der er mange ting vi selv kan gøre for hallen 
med lidt fælles hjælp. Så hold øje med en indkaldelse og husk at støtte op.

Her til slut skal jeg sige tak til Amager Øst Lokaludvalg, som har hjulpet os i for-
bindelse med vores byggeprojekt. Jeg skal også sige tak til vores sponsorer, og så til ar-
rangørerne for klubbens deltagelse ved Dragør Marked og Roskilde Festival (Nicklas og 
Thomas) og til dem som deltog.

Og ikke mindst en stor tak til alle medlemmer der giver en hånd i det daglige, samt 
selvfølgelig til bestyrelsen der jo har været fuldtallig i denne sæson. Der er lagt et rigtig 
godt arbejde i det forgange år, hvilket har været helt fantastisk.



2 b Beretning fra medlems- og kontingentudvalget — ved Janus Bahs Jacquet
Medlems- og kontingentudvalget er et nyoprettet udvalg der blev skabt ved sidste års 
generalforsamling, og hvis opgave det er at holde et forkromet overblik over klubbens 
samlede medlemsskare, opkrævning og indkrævning af medlemskontingenter samt 
udlejning af baner.

Klubben har i skrivende stund præcis 400 aktive medlemmer, hvoraf langt stør-
stedelen er spillere på klubtræningerne; kun 17 er folk der fast lejer baner i klubben. 
Det giver i alt klubben en kontingentindtægt på små 700.000 kr. om året. Klubben har 
i mange år haft problemer med at få inddrevet kontingenter fra alle medlemmer; de 
senere år er vi, i høj grad som årsag heraf, overgået til betaling med kort og mere syste-
matiske medlemssystemer som gør det lettere at opkræve kontingenter og holde styr 
på hvem der mangler at betale. Det er dog stadig en manuel opgave at kontakte med-
lemmer der ikke har fået betalt, og jeg vil gerne takke resten af bestyrelsen for at være 
aktive og opsøgende i at ringe og skrive rundt til folk og minde dem om at de ikke har 
fået betalt deres kontingent. Vi har i tidligere sæsoner haft perioder hvor op mod 40% af 
de samlede kontingentindtægter endnu ikke var inddrevet når den næste opkrævning 
fandt sted, men ved fælles hjælp er dette i vidt omfang afhjulpet. I forbindelse med coro-
nakrisen har vi været tilbageholdende med at rykke for manglende betalinger da vi ved 
at mange har haft svært ved at få økonomien til at løbe rundt, og alligevel er det mindre 
end 7% af forårets kontingenter der ikke er betalt endnu.

De seneste fire års tid har vi udlejet baner i hallen gennem en app/hjemmeside der 
hedder WannaSport, og frem til nedlukningen var der godt gang i dette. Vi har oplevet 
at efterspørgslen efter baner udlejet på enkelttimebasis er støt stigende. Indtil videre 
har vi ventet med at åbne for WannaSport igen da vi gerne vil have lidt erfaringer med 
klubbens egne spillere i forhold til de nye forholdsregler ifm. genåbningen, men vi for-
venter at åbne igen inden for kort tid.

2 c Økonomiudvalg
Der gennemgås intet under dette punkt; kassererens beretning følger under pkt. 3.

2 d Beretning fra ungdomsspillerudvalget — ved Jesper Spang
Selvom viruspandemien betyder at vi er gået glip af at sende turneringshold afsted til 
Danmarksmesterskaber for hold og årets afsluttende klubtur til DMU, har der været 
mange aktiviteter i løbet af sæsonen 2019/2020. Vi var som traditionen foreskriver på en 
succesfuld tur til Smashercup i efterårsferien. Vi er ved at have vænnet os til at afholde 
5–6 årlige turneringer i klubben til gavn for både klubbens spillere og økonomi. Vi har 
været værter for pigetræninger i kredsregi, begynderturneringer, trænerkurser og bad-
mintonskoler. Det er en del af vores træningsstrategi at vores spillere får erfaring med 
at spille kampe mod spillere fra andre klubber, og til det formål har vi haft hele 20 hold 
med i ungdomsholdturneringen. Næsten alle nåede at spille turneringen færdig, og vi 
ser frem til at blive kåret som Københavnsmestre i mindst fire rækker. Da det lå efter 
sidste års beretning, er det også værd at bemærke at BC37’s ungdomsspillere vristede 
Amagerpokalen fra KMB2010 ved Amagermesterskaberne 2019. Amagerpokalen er en 
klubpokal som tilgår den klub hvis spillere har opnået de bedste resultater ved mester-
skaberne, og KMB har siddet solidt på pokalen i henved 20 år. Dette års Amagermester-
skaber er endt med at blive aflyst så vi må vente til 2021 med at forsvare pokalen. Stor 



tak til de mange som har gjort en indsats med planlægning, arrangementer, holdledelse 
samt hjælp ved dommerbordet og i cafeen.

BC37 er en klub i vækst. Ungdomsafdelingen er beregnet på de officielle tal for med-
lemmer på 7–18 år vokset med næsten 40% fra sæsonen 2018/2019 til sæsonen 2019/2020. 
Vi har udvidet vores Minitontilbud med et ekstra hold (ned til 5 år), og vi har set fyldte og 
i enkelte tilfælde overfyldte træninger.

Det er glædeligt at vi tiltrækker så mange børn som nyder godt af vores dygtige træ-
nere og får spillet en masse badminton. En konsekvens er dog at vi facilitetsmæssigt 
er ved at nå et bristepunkt. Vi er gennem sæsonen og vil i de kommende sæsoner være 
tvunget til at prioritere mellem kvantitet og kvalitet.

For at imødekomme den store interesse begyndte vi allerede ved starten af sæsonen 
at søge haltider i offentlige idrætshaller som desværre dog ikke hænger på træerne da 
alle idrætsgrene har svært ved at finde tid nok til deres medlemmer i Københavns Kom-
mune. USU har deltaget i høringer omkring halbyggeri i forbindelse med en ny skole 
mellem Prags Boulevard og Holmbladsgade, men der er et par år til den hal står klar, og 
der vil være rift om tiderne. Vi har dog skaffet adgang til haltid i DGI Byen. Nogle af de 
lidt ældre børn vil derfor i den kommende sæson opleve at blive sat på en træning i DGI 
Byens udmærkede faciliteter. Det kan måske forekomme besynderligt at blive sendt 
til DGI Byen hvis man bor et stenkasts afstand fra hallen på Strandlodsvej, men vi er 
simpelthen nået en grænse for klubbens kapacitet der gør det nødvendigt at tage flere 
træningslokationer i brug for at sikre kvaliteten af vores tilbud for alle.

Apropos kvalitet vil ungdomsudvalget gerne takke alle vores mange dejlige ung-
domstrænere for den store indsats gennem sæsonen. Særligt to trænere må fremhæves 
i denne sæson, Nicklas og Jacob.

Jacob (Krumme) skal have en særlig tak for at bære en stor del af træningerne sæso-
nen igennem. Han har været på pinden og dækket ind hver gang vi har haft behov.

Nicklas har over de seneste to sæsoner været en bærende kraft i ungdomsafdelingen. 
Han har sørget for at BC37 var klar til at optage de mange nye medlemmer fra ABC i 
2018, og derefter sammen med trænerstaben formået at gøre overgangen fra lille ung-
domsklub til stor ungdomsklub nærmest gnidningsfri. Gennem de sidste to sæsoner 
har Nicklas taget et kæmpe administrativt ansvar på sig med planlægning af de mange 
træninger og koordination af trænerne, samtidig med at han har lagt mange timer i 
klubben som træner, arrangeret klubture, camps og meget andet. Nicklas har taget 
større ansvar end nogen med rimelighed kunne forvente.

Fra næste sæson overtager USU det administrative ansvar for trænere og trænings-
planlægning så Nicklas får tid til at pleje sit arbejdsliv og kan koncentrere sig om sin 
egentlige funktion når han er i klubben, nemlig at være træner. Vi kan ikke takke Nick-
las nok for den kæmpe indsats han har lagt i klubben og i opbygningen af ungdomsafde-
lingen – uden ham havde ungdomsafdelingen i BC37 ikke været den succes den er i dag.

Vi startede med at opbygge ungdomsafdelingen stort set fra bunden i sommeren 
2018, og vi er ikke i mål endnu. USU arbejder fortsat med at udvikle de organisatoriske 
rammer omkring ungdomsafdeling og trænere. Vi forbereder initiativer i både træner-
stab, trænerorganisation, årsplan og udvalgets arbejde. En del af de initiativer vil træde 
i kraft i den forestående sæson. Det vedrører bl.a. en omlægning af trænernes opgaver, 
et nyt forløb under navnet ‘styrk klubbens træningsmiljø’ der arrangeres i samarbejde 



med DGI/Badminton Danmark, samt en målsætning om at klubbens forældre i højere 
grad inddrages i driften af klubaktiviteter, ture, turneringer med videre.

USU består af ungdomsformanden, en bestyrelsesrepræsentant og et sæde til en 
forældrerepræsentant fra hver af ungdomsårgangene U9, U11, U13, U15 og U17/19. For 
hver årgang findes herunder også et årgangsudvalg som informerer sin repræsentant og 
står klar til at give en hjælpende hånd med klubbens aktiviteter. Hvis du som forælder 
gerne vil bage en kage, stå i cafeen eller hjælpe til på anden vis, skal du blot henvende 
dig til årgangsudvalgene eller til usu@bc37.dk.

2 e Beretning fra seniorspillerudvalget — ved Torsten Kjær
Seniorspillerudvalgsberetningen er lidt speciel i år da det bliver min sidste beretning 
som SSU-formand. Jeg er på valg i år og har for længe siden meldt ud at jeg ikke genop-
stiller. Faktisk ønskede jeg allerede at være stoppet for to år siden, men vi havde ikke en 
oplagt afløser, og det virkede ikke fair at lokke en ‘nybegynder’ ind i rollen vel vidende 
at der var en vis sandsynlighed for at der inden for et par måneder ville komme en lille 
ekstraopgave bestående i at lægge to seniorafdelinger sammen. Så jeg accepterede to 
ekstra år.

Og med den lille ekstraudsættelse pga. corona så ender jeg med næsten at nå op på 9 
år i bestyrelsen i denne omgang.

Årsagen til at jeg ønskede at stoppe for to år siden, var at jeg syntes at der skulle nogle 
nye friske kræfter til. Når den samme person har haft en opgave i lang tid kan det være 
godt lige at få rystet posen. Og jeg skal også indrømme at det efter så mange år også er 
en udfordring at holde motivationen oppe.

For to år siden benyttede jeg så lejligheden til at ændre SSU fra en person (mig selv) 
til et reelt udvalg bestående af bestyrelsesrepræsentanten og fire personer repræsen-
terende køn og træninger. Formålet var at uddelegere nogle af opgaverne (vi var blevet 
lidt flere spillere) og få afgivet så meget som muligt af den viden jeg gennem tiden havde 
oparbejdet. Samtidig valgte jeg også selv at træde lidt i baggrunden og til tider se om der 
ikke var nogen der fangede en opgave hvis jeg nu ikke lige greb den. Så en lidt anden stil 
her de sidste to år.

I de sidste to år har jeg også reduceret antallet og længden på mine orienterende 
mails væsentligt, hvorfor jeg tillader mig at udvide denne sidste beretning marginalt 
(når vi nu gør det elektronisk). I får en status for: I går, i dag og i morgen. Og årets resul-
tater er indlagt et sted.

I går
Jeg fandt for nylig et gammelt bestyrelsesreferat fra august 2011 hvor der blev budt vel-
kommen til den nye SSU-formand – så det må være der jeg startede. Klubben havde hen 
over sommeren mistet 1.- og 2.-holdet (undtagen formanden SS som heldigvis blev). Men 
SSU-formanden og nærmest alle der havde været inde over SSU-arbejdet var væk. Så det 
føltes virkelig som at starte fra bunden. Jeg vidste f.eks. ikke rigtig hvad Københavns 
Badmintonkreds var for noget. Og på mit første kredsmøde viste det sig at de heller ikke 
rigtig kendte BC37, for der blev kigget overraskende op da der under opråb blev sagt ja 
da BC37 blev råbt op. Kredsen var åbenbart ikke noget som BC37 havde gjort sig i, og det 
resulterede bl.a. i at jeg fik en kæmpe dynge statistikker og diplomer med hjem som ikke 
var blevet afhentet de forrige år. Det betød også at jeg valgte at prioritere den arbejds-



opgave der lå i at få genopbygget BC37s renomme som en klub der skulle tages seriøst i 
København. (Det var ikke dengang planen at BC37 nærmest skulle invadere det der i dag 
hedder Badminton København, men vi må jo sige at vi i dag er ret godt repræsenteret i 
deres bestyrelse med Jesper, Philip og Nicklas.)

Første opgave var at afmelde 1.- og 2.-holdet, således at vi havde et serie 2 hold (det 
gamle 3.-hold), en seniortræning, og et veteranhold som var baseret på banelejere om 
onsdagen (og som senere dannede grundlaget for opstarten af veterantræningen).

Den primære opgave var sammen med resten af bestyrelsen at kæmpe for at der sta-
dig stod nogle fysiske rammer inden for hvilke der kunne eksistere en badmintonklub. 
Og sekundært hvilken form for træning der skulle være. Driften og likviditeten var me-
get anstrengt, og det var nærmere et spørgsmål om at udpege hvilken vedligeholdelses-
opgave der skulle laves det år, og ikke hvilke der skulle prioriteres. På et tidspunkt blev 
der indført en regel om at alle omkostninger på 500 kr. eller derover skulle via bestyrel-
sen (til bestyrelsen: og den er ikke besluttet fjernet, så formelt set gælder den endnu). 
Det var især frustrerende for halmanden som gerne ville udbedre diverse mangler som 
vi simpelthen ikke havde pengene til. Det var udfordrende hele vejen rundt. I sådan et 
miljø er det svært at holde medlemstilfredsheden oppe, og helt umuligt f.eks. at hæve 
kontingenterne. Så der blev trukket lidt veksler på medlemmerne. Men vi beholdt stem-
ningen og der blev spillet dejligt badminton, også selv om det var koldt når varmeap-
paratet satte ud i februar. Og heldigvis holdt spillerne ud, og vi har stille og roligt fået 
bygget selve badmintonklubben op igen.

Status inden sammenlægningen med ABC var, at BC37 havde hold i serie 1, 2, 3 og 4 
og plan om at tilmelde et 5.-hold (og alle hold stod til oprykning). Og med hjælp fra spil-
lerne fra ABC endte vi med at tilmelde otte hold til holdturneringen den efterfølgende 
sæson! Lidt af en rejse og udvikling.

Det leder mig hen til et af de punkter, som jeg meget gerne vil fremhæve i beretnin-
gen. Det er selvfølgelig SAMMENLÆGNINGEN. Det er nu ca. to år siden at vi måtte smide 
en stor del af vores banelejere ud (også dem der havde haft baner i årtier), således at vi 
kunne tilbyde en plads til ALLE de spillere som ønskede at flytte med til BC37. Det blev 
en lidt mere aktiv sommerpause end normalt.

Her to år efter vil jeg mene at sammenlægningen er fuldstændigt gennemført, og at 
vi i dag er én klub. Det er faktisk en stor bedrift! Og den er kun lykkedes fordi alle har 
bakket op omkring den og har haft ja-hatten på. Det gælder alle i de to klubber, trænere 
og spillere. Så tusind tak for det og rigtig godt gået.

Det var i går – videre til i dag
Sæsonen har været lidt kortere end ønsket. Den blev brat afbrudt af corona, og vi fik ikke 
spillet de sidste holdkampe færdigt, sagt ordentligt farvel til A- og B-trænerne (jeg skal 
hilse mange gange) og uddelt æggesnaps til den årlige afslutningsfest. Øv.

Resultaterne efter sidste spillede holdkamp var:

» Hold Placering   Forventet serie i 2020/2021
» 1.-holdet Nr. 4 i nedrykningsspillet Danmarksserien
» 2.-holdet Sidst i oprykningsspillet KS
» 3.-holdet Nr. 2    KS
» 4.-holdet Nr. 3    Serie 1



» 5.-holdet Nr. 2    Serie 2 (evt. serie 1)
» 6.-holdet Nr. 2    Serie 3 (forhåbentlig serie 2)
» 7.-holdet Nr. sidst   Serie 3
» 8.-holdet Nr. 5 (ud af 6)   Serie 30

Det er stadig ikke afgjort hvor 5.- og 6.-holdet skal spille. Resten tror jeg er på plads. Usik-
kerheden skyldes blandt andet at årets resultat er afgjort ved administrative afgørelser 
(som kan kræve en vis fleksibilitet), at der kun rykkes to og ikke fire hold op i KS, og at 
der skal indplaceres to nye hold i serie 1 eller 2. Derfor er de normale op- og nedryknin-
ger sat lidt ud af kraft. Den nye SSU-formand melder resultatet ud når vi kender det.

Vedr. sæsonens resultater så er det imponerende så flot mange af holdene ligger, og 
for en breddeklub er det utroligt flot så stærkt og højt vi er repræsenteret i næste sæson. 
Så det er en stolt SSU-formand der kan sige tillykke med resultaterne og krydser fingre 
for en masse gode kampe og sejre i næste sæson – sejr, sejr, sejr.

I morgen
Ovenstående fremgang i antallet af spillere betyder, at der kommer nye udfordringer, 
men heldigvis baseret på en positiv udvikling (at vi har fået en masse spillere som beta-
ler kontingent og som kan være med til at drive klubben). Vi er nået til en grænse hvor 
hallens kapacitet er en udfordring. Det betyder på seniorniveau at der ikke er tilmeldt 
nye hold til holdturneringen i to år. Vi har ikke oprettet et nyt begynderhold selv om 
der har været efterspørgsel efter det, og vi lukker ikke nybegyndere ind på D og E. P.t. er 
det kun kandidater til A, B og evt. C som tilbydes prøvetræning. (Piger som vi tror eller 
håber kan spille badminton, har stadig let ved at få en prøvetræning, og pigekandidater 
til A eller B modtages med kyshånd.) Der er p.t. holdt plads til nye ungdomsspillere, 
men jeg kan forstå at der ikke kommer så mange i den nye sæson. Vi er derfor nået til et 
punkt hvor klubben har mulighed for sportsligt at overveje hvor den vil hen. Til det vil 
jeg allerede nu nævne min afsluttende opfordring: Når der stræbes opad, så husk altid 
fundamentet – og vær sikker på at det kan og vil bære. Og det uanset om fundamentet 
er ungdom, breddesenior eller banelejere. For en rig onkel som storsponsor har vi jo 
desværre ikke. Men tak til dem vi har. (Jo højere niveau, desto højere gebyrer til holdtur-
nering, licenser og afvikling, dyrere trænere, tabt indtjening for baneleje osv.)

Jeg baserer min opfordring på simple, men slående eksempler i min tid i København 
(faktisk Amager). Da jeg flyttede hertil i 1998, begyndte jeg at lede efter en klub. Jeg 
startede min søgen hos en traditionsrig klub på Markmandsgade. De var super flinke og 
inviterede mig med på deres spillermøde. Mødet viste sig kun at handle om deres øko-
nomiske situation, hvor det var klart at de var bekymrede for om de i det hele taget ville 
være i live til sæsonstart. Jeg tænkte fy for satan og ledte videre tættere på min bolig. 
Klubben overlevede, kom senere i problemer igen, fik hjælp og endte som I ved med at 
tabe til ejerforeningen (m.m. – mange af jer kender ABC’s historie bedre end mig), men 
kommunen samlede ikke ABC op. Jeg endte i stedet i BC37, hvor jeg i to omgange har væ-
ret med til at redde eller i det mindste genstarte klubben. I samme periode satsede KMB 
stort og gik konkurs (blev genoplivet). Min pointe er at det er ret let komme i problemer, 
især hvis der slækkes på disciplinen. Min bekymring er at hvis BC37 kommer i stor krise 
og skal have nødhjælp af kommunen, så bliver klubben ikke genåbnet med egen hal, 
men der laves en multihal eller hvad kommunen nu synes der er bedst. Det giver derfor 
rigtig god mening, at Jesper og Mathias knokler for, at vi kan udvide/renovere og tage 



andre ‘lokale’ ind i det omfang, vi mener kan lade sig gøre. Men uanset hvad, så pas på, 
og husk fundamentet – og held og lykke til den fortsættende bestyrelse.

Tak
Over så lang en periode er det svært at sige tak til alle gennem tiden.

Men jeg vil netop gerne sige tak til ALLE – for BC37 har været en klub der er baseret på 
at der er ufattelig mange som giver en hånd med. Nogle giver en lille hånd, mens andre 
trækker et kæmpe læs. Igen og igen. Så TAK.

Men selvfølgelig især tak til bestyrelsen (det har været en fornøjelse og konstruktivt 
det meste af tiden), trænere, holdledere, SU og alle I andre der har været inde over.

Også tak til en der nærmest har haft en usynlig opgave – det er Hans som jeg rekrut-
terede til at dobbelttjekke vores opstillinger og se om vi stillede lovligt op. Det er en stor 
opgave – og den har han løst til et 12-tal de sidste to år.

2 f Beretning fra senior+-udvalget — ved Susanne Bak
BC37 har p.t. 85 senior+-medlemmer, som aldersmæssigt er fordelt således:

» SEN+40 33 
» SEN+50 24
» SEN+60 13
» SEN+70 15

De 85 medlemmer fordeler sig på træninger således at 43 spiller på seniortræningerne 
A–E, 23 spiller på veterantræningen onsdag aften, og 19 spiller ældrebadminton onsdag 
formiddag.

BC37 har fire senior+-hold tilmeldt holdturneringerne (to i Senior+40 og to i Se-
nior+50), og resultatmæssigt har senior+ haft en rigtig god sæson hvor tre ud af fire hold 
rykker en serie op til næste sæson:

» SEN+40 1 vinder serie 2 og rykker op i serie 1
» SEN+40 2 indtager en 2. plads i serie 5, og rykker op i serie 4
» SEN+50 1 vinder serie 3, og rykker op i serie 2
» SEN+50 2 beholder en komfortabel placering midt i serie 5

2 g Beretning fra haludvalget — ved Philip Tu Duong
I haludvalget denne sæson har der været kigget på diverse vedligeholdelser for at holde 
klubben i gang. I løbet af sæsonen er der blevet udført en masse opgaver, både små og 
store – blandt andet er nogle lamper i hallen blevet udskiftet så der er mulighed for at 
se bolden.

Vores sponsor Bang & Beenfeldt har udarbejdet en tilstandsrapport for klubben hvis 
hovedkonklusion er at klubben har store vedligeholdesesmangler og at vi derfor skal 
regne med mange store udgifter til renovering og vedligeholdelse de kommende år. Som 
Mathias vil berette, er vi i gang med dette projekt og har fået nogle midler til diverse 
ombygninger, men vi halter stadig bagud ift. de mange udgifter. Vi skal regne med at 
have udgifter til vedligehold for 4,6 mio. kr. de næste årti (2019–2029). Heraf forventes 
størstedelen at ligge inden for de første fem år (2019–2024), hvor det vurderes at der skal 



lægges cirka 3,8 mio. kr. for at holde klubben i vedligehold. Tilstandsrapportens hoved-
konklusion citeres på følgende side.

Fra haludvalget skal lyde en stor tak til alle de frivillige som har været med til at 
holde klubben ren og pæn så alle medlemmer kan dukke glade op. Specielt tak til Niko-
laj Zawadski for hans hjælp som handyman.

Uddrag af Bang og Beenfeldts tilstandsrapport: Hovedkonklusion
Ejendommen er opført i gedigne byggematerialer, men bærer præg af manglende ved-
ligeholdelse.

Den generelle vurdering af ejendommen er middel til dårlig stand, og badminton-
klubben skal påregne større udgifter til renovering og vedligeholdelse inden for de 
næste 0–5 år.

Ejendommen bærer præg af, at flere vedligeholdelsesopgaver er blevet udskudt.
I forbindelse med gennemgangen blev der registreret flere arbejder, som bør udføres 

straks:

» Nedbankning og genopbygning af puds/beton udvendigt ved vægge/trapper, 
samt udbedring og forstærkning af repos ved indgang til bygningen

» Sikring af bedre ventilation for især omklædning i kælderen da der blev konstate-
ret problemer med fugt (skimmel). De eksisterende ventilationsanlæg i kælderen 
bør generelt efterses og evt. ombygges/udskiftes så indblæsning og udsugning 
bliver mere effektiv

» Undersøgelse af skimmel på indvendige betonvægge ved nedtagning af træbe-
klædning i omklædning. Renovering af betonkældervægge (fugtsikring)

» Reparation af hul/skader i bruserum for kvindeomklædning
» Undersøgelse af vådrumsmembran/sikring af bruserum i omklædningsrum
» Nedrivning/fjernelse af væg mellem foyer og klublokale (dommerkontor)
» Efterisolering af varmtvandsbeholder (mandedæksel) samt ved rør hvor isole-

ring er ødelagt/mangler i kælderen
» Rensning af ventilationskanaler
» Tv-inspektion af kloaksystemet

Som større vedligeholdelsesopgaver inden for de næste 0–5 år kan bl.a. nævnes:

» Nyt gulv for badmintonbaner samt efterisolering mod terræn (jord)
» Energirenovering af tag (ombygning)
» Diverse reparationer af indvendige vægge samt malervedligeholdelse
» Løbende service af varmecentral og ventilation
» Efterisolering af lette ydervægge ved gavle med 300 mm-isolering
» Udskiftning af enkelte termovinduer til nye med energiruder
» Udskiftning af gamle brugsvandrør samt efterisolering i kælderen

2 h Beretning om bygge- og renoveringsprojektet — ved Mathias Nautrup Larsen
Vi har i bestyrelsen i det seneste års tid arbejdet intenst på at finde midler til renovering 
samt udbygning af vores faciliteter på Stranlodsvej.

Som mange sikkert ved, har vores dejlige hal efterhånden mange år på bagen. Hal-
len er oprindeligt opført omkring 1977, og mange dele af bygningen fremstår originalt. 



Dette gælder f.eks. halgulvet som løbende igennem årene er blevet slebet og lakeret, 
samt hallens tag. Ved seneste slibning og lakering af halgulvet stod det klart, at dette 
var sidste gang det ville være muligt at slibe på gulvet, da der ikke længere er nok træ 
tilbage i gulvbrædderne. Det er blandt andet også derfor at vi i de senere år har oplevet, 
at gulvet oftere får småskader i form huller. Næste gang vi skal have ordnet gulv er vi 
derfor nødt til at lægge et helt nyt. Forventet pris på dette er ca. 800.000 kr.

Hallens tag holder heller ikke meget længere; en vedligeholdelsesplan/tilstandsre-
port på hallen som vi fik lavet for et halvt års tid siden af rådgivende ingeniørfirma Bang 
og Beenfeldt, viste at taget bør skiftes hurtigst muligt, da det er udtjent. Tagisoleringen 
er ikke tidssvarende og er både til skade for miljøet og vores varmeregning. Hvis taget 
når at gå helt i stykker inden vi får det skiftet, risikerer vi at der trænger vand igennem 
til bygningens underkonstruktion, hvilket nemt kan føre til fugtskader. Prisen på et nyt 
tag samt isolering er beregnet til ca. 600–800.000 kr.

Udskiftning af halgulv og tag er altå et par meget store poster, som det bliver svært 
at komme uden om i den nærmeste fremtid. Det er dog en stor udfordring for klubben 
at finde de cirka 1,5 mio. kr. som det forventer at komme til at koste, og det har vist sig 
udfordrende at finde finansiering udefra fra diverse fonde og puljer da projekterne har 
for meget præg af almindelig drift, og dermed ikke bidrager med noget nyskabende til 
klubben og vores omgivelser.

Dette har tvunget os til at anskue udfordringen fra en ny vinkel, og da vi samtidig 
har gået med planer om en forøgelse af vores faciliteter, så arbejder vi nu med en model 
hvor det hele er blevet samlet i et stort projekt. Baggrunden for ønsket om tilbygning 
skyldes den store medlemsfremgang vi har haft i de senere år – og forventer at have i de 
kommende år – som har betydet at vi er presset på kapaciteten i vores hal. Kravet for en 
tilbygning er at give os et fleksibelt opvarmingsområde med mulighed for styrketræ-
ning så vi kan frigive spilleplads ved at rykke starten (og eventuelt noget af slutningen) 
af træningerne ud af hallen til et sted hvor der kan laves opvarming uden ketcher og 
bold. Vi håber også at tilbygningen kan give nogle flere opholdsområder til de af vores 
medlemmer som socialiserer i klubben før og efter træning.

Vi ansøgte Amager Øst Lokaludvalg om en bevilling af midler til en indledende ide-
udvikling på projekter for at få sparring med kræfter uden for klubben. Lokaludvalget 
var meget positive over for projektet og bevilgede os 50.000 kr. Disse penge gik til den 
ovenfor nævnte vedligeholdelsesplan/tilstandsreport samt til at hyre en arkitekt og by-
udvikler fra DGI København til udarbejdelse af et visions- og skitsepapir til videre brug i 
projektets kommende faser. På baggrund af visions- og skitsepapiret ansøgte vi Køben-
havns Kommunes Klubhuspulje om yderligere finansiering til projektets kommende 
faser. Det har ført til en bevilling på 200.000 kr. til projektering af vores planer for den 
fremtidige udbygning, om hvilken vi har indgået aftale med rådgivende ingeniørfirma 
Bang og Beenfeldt og DGI København. Denne fase vil vare frem til udgangen af 2020 
og skulle efter planen resultere i at vi til den tid står med et færdigt byggeprojekt inde-
holdende tegninger, bekrivelser, priser på det hele osv. Der vil i nærmeste fremtid blive 
nedsat en arbejdsgruppe som vi håber vil omfatte repræsentanter fra så mange grene af 
klubbens brugere som muligt, så vi kan sikre os at alle bliver glade for resultatet. Hvis 
man ønsker at blive en del af arbejdsgruppen, eller hvis man har nogle gode ideer, så er 
man velkommen til at kontakte undertegnede.



En anden glædelig nyhed er at vi i en ektraordinær ansøgningsrunde til Københavns 
Kommunes Klubhuspulje har fået bevilget 420.000 kr. til diverse straksrenoveringspro-
jekter i klubben. Den ekstra ansøgningsrunde kom på baggrund af en midlertidig fjer-
nelse af det offentlige anlægsloft grundet coronakrisen som gjorde det muligt at få brugt 
nogle afsatte midler i kommunen allerede i år. Vi fik på kort tid sendt en ansøgning til 
Klubhuspuljen afsted hvori vi beskrev renoveringer vi kan gennemføre i år (hvilket er 
et krav for udbetaling at midlerne), og som vi anser som presserende. Den største post 
bliver en totalrenovering af vores toiletter i foyeren hvor al inventar bliver udskiftet, 
men også udskiftning af både kloakeringen og vandtilførslen til de to toiletrum (dette 
var også beskrevet som nødvendigt i vedligeholdesesplanen). Nøgleorderne for de nye 
toiletter bliver holdbarhed, nem vedligeholdelse og høj hygiejne, hvilket betyder at vi 
prioriterer at bruge gode materialer og f.eks. berøringsfrie armaturer. Vi udskifter i 
samme ombæring de to toiletter i omklædningsrummene.

Den resterende del af straksrenoveringsprojektet bliver en nedrivning af væggen 
mellem foyeren og træner-/speakerrummet da den eksisterende væg er i meget dårlig 
stand. Der bliver opført en ny væg som bliver ført helt ud til trappen ned til hallen hvil-
ket gerne skulle give et mere brugbart og fleksibelt rum med mere plads. Vi genopbygger 
også væggen mellem køkkenet og det lille baglokale, da den ligeledes er i dårlig stand, 
og så udskifter vi nogle af de ældste døre som trænger til det.

Arbejdet med renovering at toiletterne vil blive udført af Amager Sanitetsservice 
(som igennem en årrække har været sponsor i klubben), og de resterende dele af pro-
jektet regner vi med selv at kunne klare med fælles hjælp fra klubbens medlemmer. Der 
bliver med al sandsynlighed planlagt en arbejdsdag i denne forbindelse, men mere info 
om dette vil komme på et senere tidspunkt. Vi håber meget at der er en masse som har 
lyst til at hjælpe klubben, også hvis man ikke er den store handyman.

Lad mig slutteligt sige at alle er meget velkomne til at kontakte mig hvis man har 
spørgsmål eller kommentarer til vores forskellige projekter. Alle inputs modtages med 
stor glæde, og hvis der er nogen der har gode erfaringer fra lignende projekter, så hører 
vi meget gerne om det. Vi er overbeviste om at vi stadig har en masse spændende og 
hårdt arbejde foran os i de kommende år.

3 Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
Den største forandring i årets regnskab er at der fra kommunens side er kommet et ønske 
om at regnskaber fra klubber o.l. opstilles på en ensrettet måde. Derfor ser regnskabet 
noget anderledes ud end det plejer.

Revisor Palle Bregnvig gennemgår årets regnskab der i høj grad bærer præg af at vi 
nu rigtig kan mærke at vi er blevet en større klub med en større økonomi. Det betyder 
blandt andet også at vi nu – for første gang i mange år – har haft mulighed for at opbygge 
en stærkere økonomi uden likviditetsproblemer og endda med lidt reserver der gør det 
muligt at indgå i projekter som byggeprojektet.

Klubbens samlede indtægter for regnskabsåret 2019 beløber sig til 1,273 mio. kr., 
hvoraf ca. halvdelen kommer fra kontingenter (inkl. boldpenge), og den anden halvdel 
fordeler sig på FOS-tilskud fra kommunen (små 200.000 kr.), sponsorater, udleje af før-
stesalen og parkeringspladser, WannaSport, turneringer, cafedrift osv.



De samlede udgifter når op på omkring 1,254 mio. kr., hvoraf den største post er træ-
nerudgifter, efterfulgt af drift af hallen (inkl. vedligehold), holdturneringer og bolde, 
forsikring, rengøring osv.

Samlet set har klubben altså opnået et beskedent overskud på ca. 19.ooo kr. i regn-
skabsåret 2019. Kassereren oplyser desuden at klubben har ansøgt om og fået tilsagn 
om godt 100.000 kr. i lønkompensation i forbindelse med lukningen af klubben i foråret 
2020 som følge af coronapandemien.

Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

4 Behandling af indkomne forslag
Der er ikke før generalforsamlingen indkommet nogen forslag til behandling.

5 Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes §8)

5 a Kasserer (modtager ikke genvalg)
Siddende kasserer Palle Bregnvig modtager ikke genvalg. Til generalforsamlingen ind-
vælges Morten Biering enstemmigt uden modkandidater.

5 b Formand for seniorspillerudvalget (modtager ikke genvalg)
Siddende formand for seniorspillerudvalget Torsten Kjær modtager ikke genvalg. Til 
generalforsamlingen indvælges Philip Tu Duong enstemmigt uden modkandidater.

5 c Formand for haludvalget
Siddende formand for haludvalget Philip Tu Duong kan ikke genvælges da han under 
pkt. 5b er indvalgt som formand for seniorspillerudvalget. Til generalforsamlingen 
indvælges Jesper Lauge Andersen enstemmigt som formand for haludvalget uden 
modkandidater.

5 d Menigt bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)
Siddende menige bestyrelsesmedlem Alan Ørslev modtager genvalg og genvælges til 
generalforsamlingen enstemmigt uden modkandidater.

5 e Formand for senior+-udvalget (modtager ikke genvalg)
Siddende formand for senior+-udvalget Susanne Bak modtager ikke genvalg. Til gene-
ralforsamlingen indvælges Susan Reese enstemmigt in absentia uden modkandidater.

6 Valg af revisor
Birgit Laustsen som har været klubbens revisor gennem mange år, genvælges enstem-
migt uden modkandidater.



7 Eventuelt

7 a Åbning i juli
Der spørges til om klubben forventes at være åben i juli måned. Bestyrelsen svarer at 
dette ikke er besluttet endnu, men en beslutning fattes snarest muligt.

7 b Menige medlemmers opgaver
Der spørges til hvad de to menige bestyrelsesmedlemmers arbejdsområder er. Besty-
relsen svarer at det primære formål med de menige medlemmer er at have flere hænder 
i bestyrelsen at fordele den samlede arbejdsmængde hen over. Det giver bestyrelsen 
en øget smidighed og mulighed for at udføre forefaldende opgaver når der er nogle 
medlemmer som kan hjælpe til med alle opgaver uden at være bundet af at have et fast 
ansvar hængende på sig.

7 c Arbejdsdag i juli
Veteranerne har aftalt at afholde en arbejdsdag den 4. juli især til udendørsarbejde. 
Der laves et opslag på Facebook, og alle er velkomne (men højst 50 personer i alt, jf. 
gældende coronarestriktioner).




