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1 Valg af dirigent
Tobias Feld vælges enstemmigt som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen er 
lovligt indkaldt.

2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

2 a Beretning fra formanden – ved Tobias Feld
Det blev jo desværre en sæson kraftigt præget af corona – endnu mere end i sidste sæson. 
Vi kom ellers godt fra start efter sommerferien, før træningsrestriktionerne kom i løbet af 
efteråret og kulminerede med den totale nedlukning i december som desværre kostede 
næsten hele forårssæsonen. Vi håber, at vi nu kan lægge coronarestriktionerne bag os 
og få en normal hverdag i klubben.

Klubben vil gerne takke alle vores medlemmer for den store opbakning under nedluk-
ningen – vi har hverken oplevet en stigning i udmeldelser eller sure miner over hvordan 
situationen er blevet håndteret.

Nedlukningsperioden er blevet udnyttet godt, og vi kan nu alle glæde os over bl.a. nyt 
hallys og nye flotte toiletter. Vi har desuden i denne måned udskiftet vores rengøring fra 
teaterskolen, som ofte har affødt en del klager, og i stedet lavet en aftale med et profes-
sionelt firma. Omvendt har vi så i år igen ikke fået afholdt en arbejdsdag, hvilket vi håber 
bliver muligt i løbet af sensommeren, for der er mange ting hvor et par timers arbejde fra 
medlemmerne ville kunne gøre en forskel.

Corona har selvsagt også haft indflydelse på bestyrelsens arbejde. Der har været en 
del mindre normal drift, og der er lagt en del flere kræfter i at nærlæse coronaregler og 
søge coronahjælpepakker. Noget der også gav ekstra arbejde, og som ikke var coronare-
lateret, var den rimelig store proteststorm som sæsonstartens ændrede træningstider 
affødte. Utilfredshed fra medlemmerne er selvfølgelig noget der bliver hørt i bestyrelsen, 



Badmintonklubben af 1937
generalforsamling     ·     25. maj 2021 3

Badmintonklubben af 1937
Strandlodsvej 69
2300 København S

og det gav da også anledning til mange videre drøftelser i bestyrelsen. Bestyrelsen arbej-
der selvsagt for at gøre det bedst for alle medlemmer, og nogle gange kan beslutninger 
selvfølgelig virke som forfordeling af nogle medlemmer. Formanden vil dog opfordre til 
den nemmeste måde at få indflydelse på beslutningerne – og det er ved at engagere sig i 
udvalg eller stille op til en bestyrelsespost. 

Bestyrelsen har selvfølgelig også taget utilfredsheden til læring og efterretning, og vi 
er bevidste om, at det er uhyre vigtigt med en klar og argumenterende kommunikation 
når der laves ændringer i noget så vigtigt som folks træningstider.

Efter et årti i bestyrelsen, hvoraf de sidste seks som formand, stopper Tobias Feld i 
bestyrelsen med denne generalforsamling. Det har været ti meget begivenhedsrige år 
at følge klubbens udvikling på nærmeste hold, og det må i den grad siges at have været 
noget at en rutchebanetur. Efter Tobias’ indvalg i bestyrelsen i marts 2011 i det der da 
var en mellemstor klub med et 3.-divisionshold, blev klubben og bestyrelsen i løbet af de 
næste måneder hakket godt i stykker da hele den daværende A-træning forlod klubben og 
de to øverst rangerede hold måtte trækkes fra holdturneringen. I den første fase gik det 
meste  af Tobias’ bestyrelsesarbejde således med at sikre økonomien, og hver en krone 
måtte vendes. Men stille og roligt gik det fremad, økonomien blev atter bygget op, og der 
kom flere medlemmer til igen. I de seneste år har især abC’s sørgelige skæbne givet os et 
økonomisk og sportsligt løft og en ungdomsafdeling i den helt store kategori.

Det har altid fyldt meget at vi er en selvejende klub: Det er både et kæmpe privilegium 
der giver fantastiske muligheder, men samtidig også en stor hovedpine i forhold til den 
evige vedligeholdelsesindsats. Som bestyrelsen ofte har berettet, er der et stort efter-
slæb på renoveringen, til trods for dygtige bestyrelsesmedlemmer der igennem årene 
har arbejdet hårdt for at hive kommunale bevillinger og andre tilskud hjem for at sikre 
tiltrængte renoveringer. Så vi har en hal der fungerer, men gulv og tag er de næste store 
dyre projekter der snart er nødvendige at finde penge til.

Til slut skal der lyde en tak til klubbens sponsorer – Paulun Bolig, Amager Sanitets-
service, Hjemmehjælpen A/S, Øens Ejendomsadministration, Bang & Beenfeldt og Jarl-
krone El-Service – og selvfølgelig også til bestyrelsen for det gode arbejde gennem året.

2 b Beretning fra haludvalget – ved Jesper Lauge Andersen
Halmandsposten har været meget varierende det sidste år – travlt i perioden hvor hallen 
var åben i sommeren og efteråret, meget stille i nedlukningsperioden. Det er naturligvis 
skønt at alt er kommet i gang igen og der atter er masser af liv i hallen.

Halmandens primære funktion er at sørge for at vores faciliteter fremstår funktions-
dygtige og i god stand, og der har først og fremmest været en del arbejde sidste sommer 
og efterår med svigtende lysmoduler i hallen som vi skulle finde en midlertidig løsning 
på. De blev løbende skiftet, og vi sender en tak til Tom fra Senior+ for lån af stillads. Ud 
over dette har der været diverse forefaldende arbejder – udskiftning af lamper, oprydning 
på udearealer, indretning af trænerrum, en dør der ikke kunne lukkes på det ene toilet 
grundet et beslag der var brækket af (nogen har haft for mange kræfter).

Som nævnt af formanden varetages rengøringen nu igen af et professionelt firma. Det 
er bestyrelsens indtryk at de klarer det godt; hvis der er noget som skal forbedres/ændres, 
bedes man underrette halmanden om det.

I øjeblikket er vi i gang med at indhente priser på installation af en varmepumpe, der 
kan opvarme førstesalen og evt. også cafeen. Grunden til dette er at varmeinstallationen 
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ovenpå er utidssvarende og i dårlig stand og i øvrigt bruger rigtig meget strøm. Ud over 
varmepumpe kigger vi også på udskiftning af lys i cafeen og diverse andre ting, herunder 
sikring af elinstallationer i kælderen.

Næste skridt for haludvalget er at oprette et decideret haludvalg af medlemmer til at 
varetage halmandens funktion i fællesskab så det hele ikke ligger på én persons skuldre.

Beretning om igangværende renoveringsprojekter – ved Mathias Nautrup Larsen
Sæsonen 2020/2021 har på mange punkter været et meget anderledes og mærkeligt år, og 
pandemien har også haft en indvirkning på det arbejde vi igangsatte omkring et større 
renoverings- og tilbygningsprojekt i bC37.

Ved sidste års generalforsamling orientede vi om en vedligeholdelsesplan og til-
standsrapport vi havde fået udarbejdet af rådgivende ingeniørfirma Bang & Beenfeldt, 
som viste at vi havde et markant efterslæb på vedligeholdelse af vores hal. Samlet set blev 
det vurderet, at der bør renoveres for 3-4 milioner kroner så hurtigt som muligt, blandt 
andet nyt tag med isolering, halgulv og VVS-installationer. Med baggrund i dette satte 
vi gang i projektering af et større projekt (med inddragelse af DGI København), som skal 
søge at dække så mange af disse områder som muligt. Projekteringen er blevet gennem-
ført mere eller mindre som planlagt, men vi er ikke rigtig kommet i gang med næste del 
af processen, da mange af de involverede har stået i stampe på grund af pandemien. Vi 
planlægger at være tilbage på fuld skrue hurtigst muligt, så forhåbentligt har vi mere at 
fortælle til næste generalforsamling.

Vi har dog fået gennemført og afsluttet de renoveringsprojekter som vi for et års tid 
siden fik bevilget penge til gennem en ekstraordinær ansøgningsrunde hos Københavns 
Kommunes klubhuspulje til projekter der kunne gennemføres inden for et år. Projekterne 
er forløbet godt, og vi er meget tilfredse med resultaterne. Det gamle speakerrum er 
blevet renoveret og udviddet så man nu har et tidssvarende lokale til blandt andet tur-
neringsledelse, trænerforberedelse, trænermøder, bestyrelsesmøder m.m. Køkkenet til 
cafeen er også blevet frisket op så det er mere anvendeligt i forbindelse med turneringer 
og arrangementer. Sidst men bestemt ikke mindst rakte midlerne fra klubhuspuljen også 
til en totalrenovering af de gamle, slidte toiletter i foyeren som nu fremstår helt nye og 
moderne. Det var en prioritering (med coronavirus i tankerne) at indrette toiletterne så 
hygiejnisk som muligt. Derfor er armaturerne berøringsfrie og vi har fået opsat jethånd-
tørrere. Samtidig er der også opsat en vanddispenser med fodpedal, så drikkedunkene 
kan fyldes uden bekymringer.

Et projekt som ikke var planlagt ved sidste generalforsamling, men som vi har så os 
nødsaget til at gennemføre, var en udskiftning af halbelysningen. De gamle lamper var 
en efter en begyndt at gå ud (ofte efter længere tids blinken), hvilket ikke er holdbart i 
en badmintonhal. Efter en længere udbudsrunde, fandt vi frem til en leverandør, og vi 
har nu fået en meget velfungernede lysinstallation. Ud over at al lyset nu rent faktisk 
virker uden at blinke, så har vi også fået et meget bedre lys, som lever op til alle krav og 
retningslinjer om lys i en badmintonhal som vores, så vi håber på at få at få glæde af 
dette i mange år frem.

Beretning om cafeens virke – ved Mathias Nautrup Larsen
Også for vores medlemscafe har det været et mærkeligt år da cafeen ikke i samme omfang 
som normalt har kunnet danne ramme om de sædvanlige arrangementer og begivenheder 
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vi har i løbet af sæsonen. Vi håber og tror på at næste sæson bliver mere normal, og at vi 
igen kan lave flere sociale arrangementer sammen i cafeen. Vi går også med tanker om 
at udskifte borde og stole, da standen generalt er dårlig og stolene er meget besværlige at 
rengøre. Et krav til nyt inventar vil være, at det skal være let at rengøre, så vi kan holde 
hygiejnen høj for alles bedste.

2 c Beretning fra medlems- og kontingentadministratoren – ved Janus Bahs Jacquet
Ved sidste års generalforsamling blev det bemærket at bestyrelsen på grund af den på 
daværende tidspunkt stadig ret nye pandemi havde været mindre pågående med at rykke 
medlemmer for manglende kontingentindbetaling. Nu hvor pandemien har været vores 
følgesvend i et år mere, må vi fra bestyrelsens side give en stor tak til klubbens medlem-
mer for at have været så loyale og udholdende som tilfældet har været. Som formanden 
nævnte, har frafaldet på grund af pandemien været meget begrænset, og til trods for at 
man som medlem har mistet mange af de goder man normalt får for sit kontingent – ikke 
mindst det primære formål med kontingentet, nemlig træningerne – har alle været meget 
villige til at støtte klubben ved fortsat at betale kontingenter når de er blevet udsendt.

I rene tal har stadig omkring 400 aktive medlemmer i klubben, hvoraf omkring 20 
lejer baner i privat regi og resten spiller på klubtræninger. Som beskrevet ved generalfor-
samlingen sidste år, måtte vi hæve kontingenterne med starten af indeværende sæson; 
kombineret med den tilbageholdende opkrævning under pandemien er der samlet set 
opkrævet kontingenter for ca. 725.000 kr., ca. 25.000 kr. mere end sidste år. Af dette beløb 
er ca. 715.000 kr. betalt, så vi har mindre end 2% i udestående kontingenter. Det er en 
beundringsværdigt lav procentsats – især i en pandemi hvor mange har haft svært ved 
at få økonomien til at hænge sammen.

Vi har valgt at være tilbageholdende med at åbne hallen for timebaseret baneleje via 
WannaSport for bedre at kunne holde nogenlunde styr på hvem der befinder sig i hallen 
mhp. smittesporing. Det har derfor kun i en kortere periode sidste sommer været muligt 
at leje baner via WannaSport, og vi forventer ikke at åbne for det igen før vi er sikre på at 
alle restriktioner er løftet.

2 d Beretning fra økonomiudvalget – ved Morten Biering
Økonomisk har 2020 sandsynligvis været det bedste år i bC37’s historie. Vi kom ud af 
året med et overskud på ca. 1,7 mio. kr., hvilket især skyldes at vi har fået eftergivet vores 
realkreditgæld i hallen. Derudover har det hjulpet til klubbens drift at vi har modtaget ca. 
200.000 kr. i diverse coronahjælpepuljer. Det gode økonomiske resultat har bl.a. medvirket 
til det nye lysanlæg samt andre forbedringer i og omkring hallen.

Vi har valgt at foretage afskrivninger af hallens bogførte værdi fra og med dette års 
regnskab. Det skyldes at værdiansætningen af hallen ikke stemmer overens med hal-
lens faktiske værdi, bl.a. som følge af de omfattende renoveringsplaner som foreligger 
for hallen.

Vi har lige nu en meget sund driftsøkonomi som vil forbedre sig yderligere i den re-
sterende del af 2021 hvis alle budgetter holder. Der er dog fortsat mange usikkerheder 
forbundet med regnskabet for resten af 2021: For det første er der lavet et utal af revisio-
ner af budgettet på baggrund af coronasituationen, både før og efter udarbejdelsen af 
årsrapporten for 2020, og for det andet gør hallens tilstand at der hurtigt kan opstå store 
uforudsete udgiftsstigninger.
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Regnskabet for 2020 kan i runde tal kort opsummeres som følger:

Indtægter
» 1.684.000 kr. i eftergivet gæld
» 792.000 kr. fra medlemmerne
» 217.000 kr. for udlejning af hal, lokaler m.m.
» 204.000 kr. i hjælpepuljer
» 163.000 kr. fra kommunen
» 67.000 kr. i sponsorindtægter
» 22.000 kr. i cafeen

Udgifter
» 437.000 kr. i løn
» 309.000 kr. i afskrivninger
» 224.000 kr. til bolde og turneringer
» 221.000 kr. i faste omkostninger
» 137.000 kr. til nyt lys
» 116.000 kr. til renovering og rengøring
» 51.000 kr. til drift m.m.
» 6.000 kr. til trænerkurser

2 e Beretning fra ungdomsspillerudvalget – ved Jesper Spang
Sæsonen 2020/2021 har på trods af corona været endnu en sæson, hvor ungdomsafde-
lingen i bC37 har gennemgået en markant udvikling.

Ny træningsplan og nye trænere
Op til sæsonstart har udvalget arbejdet intensivt med træningsplanen. Der har været flere 
mål: at alle spillere bliver set, at spillerne møder flere venner hen over ugens træninger, at 
vi får en sundere kønsfordeling i klubben, og sidst men ikke mindst at alle børn og unge 
får mulighed for at udvikle sig og blive dygtige til badminton når de er medlem i bC37.

Den nye træningsplan har ud over de regulære træninger også indeholdt en særlig 
træning i DGI-byen, fokustræning for en bred række spillere på flere forskellige niveauer, 
pigetræninger og holdkampstræninger.

Ambitionerne og ungdomsafdelingens størrelse krævede en udvidelse af trænersta-
ben, og bC37 bød ved sæsonstart velkommen til en række nye dygtige trænere. Det har 
været en ren fornøjelse at få se de nye kræfter stige om bord. Alle trænere, nye som gamle, 
fortjener ros for et flot stykke arbejde med vores børn. Det har bestemt ikke været en nem 
opgave med konstant skiftende restriktioner og en lang og uvis nedlukningsperiode.

Styrkelse af ungdomsudvalget (USU)
Et mål for sæsonen har været at styrke ungdomsudvalget med flere kræfter og fordele an-
svarsområder på flere hænder. Pandemien har bestemt gjort sit for at spænde ben for den 
proces, men vi er trods alt nået langt med at få inddraget nye kræfter i klubbens arbejde.

Alle de enkeltopgaver der skal løses – som f.eks. holdturneringer, individuelle tur-
neringer, klubsamarbejder m.m. – er fremover fordelt på navngivne personer i klubben.
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Det er hensigten at ungdomsudvalget arbejder videre i den retning, med inddragelse 
af rigtig mange forældre og frivillige, så det er overskueligt for den enkelte at være med 
til at drive klubbens mange aktiviteter for børn og unge.

Turneringer og sociale aktiviter
Åbne begynderturneringer, individuelle turneringer og badmintoncamps er aktiviter 
som ungdomsafdelingen prioriterer at have mange af, da de skaber et levende klubmiljø 
med masser af tilbud til klubbens spillere,  spreder kendskabet til bC37, skaber sociale 
oplevelser og gavner klubbens økonomi.

En del planlagte aktiviteter har i sagens natur være aflyst i den forgange sæson, men 
det er heldigvis trods alt lykkedes at afvikle mange. Værd at bide mærke i er de indivi-
duelle turneringer for U9-U19, som grundet coronarestriktioner var uden adgang for 
forældre. Stemningen i hallen har simpelt hen aldrig været bedre. Vi har fået vished for 
noget som de af os der har børn, måske havde lidt bange anelser om: Forældre er helt og 
aldeles undværlige.

De løbende sociale aktiviteter, klubture m.m. har der været lidt længere mellem. 
Med god hjælp fra frivillige blandt forældrene lykkedes det at lave nogle træningsdage i 
efterårsferien med fællesspisning for afgrænsede grupper, men ellers har det været småt 
med de sociale aktiviteter.

Det er med glæde at vi kan se frem mod en sæson turen til Smashercup på Bornholm, 
holdkampe, fælles pizzaspisning og juleafslutninger igen tegner til at blive normen.

En ungdomsformand takker af
Det er mit håb som afgående ungdomsformand at ungdomsudvalget fortsætter sit gode 
engagement og arbejde og bliver endnu stærkere i fremtiden.

På falderebet vil jeg gerne sige tak for den tillid bestyrelse og klubbens medlemmer 
har vist mig som ungdomsformand over de sidste par år. Det har været nogle år med 
kæmpe medlemsvækst og en fantastisk udvikling. Det har også være nogle år som har 
kaldt på en række nødvendige ændringer, svære beslutninger og nye måder at tænke på. 
Det har ikke været kedeligt, og jeg er bestemt tilfreds med alt det som vi i fællesskab har 
nået både i bestyrelsen og i ungdomsafdelingen.

Til slut vil jeg henlede opmærksomheden på det faktum at bC37 er en badmintonklub 
med egen hal. Den slags klubber er der ikke for mange af, og det forpligter at have adgang 
til at drive så unikke faciliteter. Hjælp hinanden med at holde hallen propfyldt med bad-
mintonglæde for alle, og dyrk det fællesskab på tværs af både niveauer og generationer 
som er nødvendigt for at klubben kan være stærk, relevant og til gavn.

2 f Beretning fra seniorspillerudvalget – ved Philip Tu Duong
Den seneste sæson har været præget af megen nedlukning, hvilket har sat alle på standby 
til en meget lang og ærgerlig pause. Hele seniorspillerudvalget (SU) skal have stor tak for 
det kæmpe stykke arbejde de har lagt i at holde tingene kørende med alternative løsninger.

Udendørstræning
Da der blev mulighed for det, igangsatte og koordinerede SU en række udendørstræninger 
som delvis erstatning for de almindelige træninger og for at holde spillernes kontakt til 
klubben ved lige. Der blev taget godt imod dette tilbud, og forsøget har været en succes.
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Holdturnering
Grundet corona har Badminton København og Badminton Danmark valgt at indstille 
hele holdturneringen og starte den forfra fra næste sæson af, hvor bC37 igen stiller op 
med otte seniorhold.

Trænere til næste sæson
Til næste sæson fortsætter Andreas Johannsen som træner på A/B-træningerne, og Ni-
kolai Andersson fortsætter ligeledes en sæson mere for C/D-træningerne, hvilket vi er 
meget glade for. På C/D-træningerne har vi valgt at udvide trænertruppen idet Nikolai 
starter på studie, og vi byder således velkommen til Karoline Keller fra A-træningen 
og Anton Abildstrøm fra B-træningen som medtrænere. Anton fungerer allerede som 
ungdomstræner i klubben, og Karoline har masser af erfaring fra sit tidligere trænerjob.

Sommertræning
For at opveje for nogle af de træninger alle gik glip af i løbet af vinteren og foråret, iværk-
sættes der faste træninger sommeren igennem. Der har været lidt problemer med at få 
trænersituationen for A/B til at gå op, og der måttes rekrutteres udefra; på C/D-træningen 
har Nikolai meldt sig på banen.

2 g Beretning fra senior+-spillerudvalget – ved Janus Bahs Jacquet (for Susan Reese)
I de perioder hvor det har været muligt at spille, har der været godt gang i træningen for 
både senior 60+ holdet der træner hver onsdag formiddag samt senior 40+ der træner 
hver onsdag aften.

I denne sæson var der to turneringshold tilmeldt i 40+-serien og to i 50+-serien; de 
nåede dog ikke at spille mange kampe før holdturneringerne blev aflyst. Der stilles med 
samme hold til næste sæson.

Trods et år med nedlukning og mindre træning har der i løbet af hele sæsonen været 
stor interesse for at spille på klubbens senior+-træninger, og der har gennemgående været 
mange der henvender sig for at komme til prøvetræning.

3 Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Regnskabet er udarbejdet af kasserer Morten Biering og påtegnet af revisor Birgit Laustsen. 
Regnskabet gennemgås til generalforsamlingen af Morten Biering og findes vedhæftet 
dette referat som Bilag I.

Langt den største post har været det eftergivne realkreditlån på knap 1,7 mio. kr., 
herefter kontingentindtægter på knap 800.000 kr. Vi har fået godt 200.000 kr. ind for 
udlejning af hallen (til DGI, stævner osv.), teaterskolen samt hjemmehjælpens parke-
ringsaftale. Herudover selvfølgelig indtægter fra diverse puljer til dækning af diverse 
udgifter og tab, 67.000 kr. i sponsorindtægter, en del fra cafeen osv.

Af udgifter er det primært 437.000 kr. i lønudgifter, 309.000 kr. i afskrivning på hal-
len, 224.000 kr. på bolde og turneringer (primært bolde), 221.000 kr. i faste omkostninger 
(ejendomsskat, el, vand, varme, forsikringer osv.), 137.000 kr. til ny belysning i hallen, 
116.000 kr. til renovering og rengøring (ved teaterskolen) samt diverse småprojekter, 
51.000 kr. på en række meget blandede driftsmæssige ting.
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Det foreslås fra salen at afskrivningen på hallens værdi bør øremærkes til en vedlige-
holdelsespulje, hvilket tages til efterretning.

Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

4 Behandling af indkomne forslag

4 a Forslag om opdatering af klubbens vedtægter (se Bilag II og Bilag III)
På baggrund af den nu efterhånden længerevarende pandemi som grundet nedlukninger 
to år i træk har tvunget klubben til at udsætte den årlige generalforsamling til senere 
på året, foreslår bestyrelsen at klubbens vedtægter opdateres for at give mulighed for at 
afholde digital generalforsamling via Zoom e.l., hvis det bliver nødvendigt.

Bilag II viser klubbens hidtidige vedtægter, mens Bilag III viser de foreslåede opdate-
rede vedtægter. Den væsentligste forskel mellem de to vedtægtssæt er indføjelsen af en ny 
§7 indsat mellem §6 og den tidligere §7 (nu §8) som beskriver retningslinjerne for digital 
generalforsamling. Teksten i den nye paragraf er let tilpasset fra et forlæg udarbejdet af 
DGI. Ud over den nye paragraf er alene foretaget opdateringer i krydshenvisninger til 
omnummererede paragraffer.

Forslaget vedtages enstemmigt, og de nye vedtægter træder dermed i kraft efter 
generalforsamlingen. Ukvalificerede henvisninger i nærværende referat henviser til de 
tidligere paragrafnumre.

5 Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes § 8)

5 a Formand for bestyrelsen (modtager ikke genvalg)
Tobias Feld modtager ikke genvalg til posten som formand for bestyrelsen. Bestyrel-
sen henstiller til at Mathias Nautrup Larsen indtræder som bestyrelsesformand. Ved 
generalforsamlingen melder ingen tilstedeværende i salen sig, og Mathias indvælges 
enstemmigt uden modkandidater.

5 b Medlems- og kontingentadministrator (modtager genvalg)
Janus Bahs Jacquet modtager genvalg til posten som medlems- og kontingentadmini-
strator og genvælges enstemmigt uden mod kandidater.

5 c Formand for ungdomsspillerudvalget (modtager ikke genvalg)
Jesper Spang modtager ikke genvalg til posten som formand for ungdomsspillerudvalget. 
Det er ikke inden generalforsamlingen lykkedes at finde nogen kandidater til posten, og 
ved generalforsamlingen melder ingen fra salen sig. Posten efterlades derved ubesat, men 
bestyrelsen håber på praktisk at kunne besætte posten i løbet af sæsonen.
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5 d Formand for senior+-udvalget (modtager genvalg)
Formand for senior+-udvalget Susan Reese er ikke til stede ved generalforsamlingen, men 
modtager genvalg in absentia. Ved generalforsamlingen melder ingen modkandidater 
sig fra salen, og Susan genvælges enstemmigt uden modkandidater.

5 e Menigt medlem
Mathias Nautrup Larsen har tidligere bestredet posten som menigt bestyrelsesmedlem, 
men indgår nu som formand, jf. pkt. 5a, og posten skal derfor genbesættes. Fra salen 
melder Marlene Dehn sig til posten og indvælges enstemmigt uden modkandidater.

6 Valg af revisor
Bestyrelsen indstiller til at Birgit Laustsen genvælges som revisor for klubben. Birgit 
genvælges enstemmigt uden modkandidater.

7 Eventuelt

7 a Brug af omklædning
Fra salen efterspørges mulighed for at bruge omklædningsrummene igen, nu hvor re-
striktionerne er ved at lettes.

Bestyrelsen uddyber årsagen til at omklædningsrummene fortsat er lukkede. Der 
gælder den særlige restriktion for fælles omklædningsrum at de kun må åbnes og være 
tilgængelige hvis der gøres rent mindst to gange i døgnet, og det er ikke en økonomisk og 
praktisk mulighed i bC37. Vi håber selvfølgelig på at denne ekstra restriktion også løftes 
inden længe, men indtil videre må omklædningsrummene forblive lukkede.

7 b Brug af cafeen efter træning
Fra salen spørges ind til om lempningerne i restriktioner betyder at det nu igen er tilladt 
at bruge cafeen som socialt lokale før og efter træninger.

Bestyrelsen kan ikke svare på dette på stående for, men vil undersøge de nye retnings-
linjer nærmere for at se om der er nogen ændringer i reglerne her.
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Foreningsoplysninger 

Foreningen  
Foreningens navn: Badmintonklubben af 1937 
Hjemsted: Københavns Kommune 

Regnskabsår: 1. januar - 31. december 2020 

CVR-nummer: 32 98 99 18 
 
 

Hele bestyrelsen  
Formand: Tobias Feld Snitkjær 
Næstformand: Alan Ørslev 

Kasserer: Morten Biering 

Seniorudvalg Philip Tu Duong 
Ungdomsudvalg Jesper Spang 

Veteranudvalg Susan Reese 
Medlemsadministrator Janus Bahs Jacquet 

Haludvalg Jesper Lauge Andersen 
Aktivitetsudvalg Mathias Nautrup Larsen 

Revisor 
Revisor: Birgit Laustsen  
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Bestyrelsens beretning 
 
Der henvises til formandens beretning fra generalforsamlingen. Beretning er vedlagt 
som bilag til årsrapporten. 
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Regnskabspraksis 

  
Regnskabsklasse  
Årsregnskabet for foreningen Badmintonklubben af 1937 er aflagt i overensstemmelse 
med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns 
Kommune og foreningens vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i 
forhold til tidligere år.  

Regnskabet er opstillet efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab.  

Rapporteringsvaluta 
Årsrapporten er aflagt i danske kroner.  
 
Generelt om indregning og måling  
Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes 
værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere 
indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets 
indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt 
tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har 
været indregnet i resultatopgørelsen.  

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil 
tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.  

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske 
fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.  

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles 
aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.  

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til kostpris, hvorved der indregnes en 
konstant effektiv rente over løbetiden. Kostpris opgøres som oprindelig kostpris med 
fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem 
kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab- og gevinst over løbetiden.  

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der 
fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, 
der eksisterer på balancedagen. 
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Resultatopgørelsen  
 
Indtægter  
Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for 
levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt. Omsætningen 
opgøres efter fradrag af afgifter og rabatter. Kontingent- og anden deltagerbetaling 
indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører. Forudbetalte kontingenter 
hensættes pr. statusdagen.  
 
Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign.  
Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign, givet til dækning af omkostninger 
Indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelse af de omkostninger som tilskuddet 
dækker. Projekter støttet af Københavns Kommune medtages i resultatopgørelsen med 
nettobeløb.  
 
Udgifter  
Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men 
udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note.  
 
Skat af årets resultat  
Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.  
 
Balancen  
 
Tilgodehavender  
Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominel værdi. Værdien 
reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.  
 
Likvider  
Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid 
under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og 
hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer. 
 
Hensættelser  
Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug. 
Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.  
 
Gældsforpligtelser  
Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.  
 
Eventualaktiver og -forpligtelser  
Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne. 
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Afskrivninger 
Bestyrelsen har i forbindelse med regnskab 2020 valgt at afskrive på værdien af 
foreningens hal. Det skyldes, at hallens bogførte værdi ikke afspejler den fysiske værdi. 
Det er baseret på, at der foreligger renoveringsplaner for hallen hvor udgifterne 
overstiger hallens værdi.  
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BC37 årsregnskab 2020 

Resultatopgørelse 
 

Note 
  

2020 
Regnskab 

2019 
Regnskab 

2020 
Budget 

2021 
Budget 

1 Kontingentindtægter 749.325 565.203 600.000 824.250 
2 Anden deltagerbetaling 42.668 89.863 100.000 59.420 
3 Medlemstilskud 96.725 102.021 96.726 163.072 
4 Lokaletilskud 66.714 71.582 66.714 111.214 
5 Tilskud til lederkurser 30.864 7.315 24.000 24.000 
6 Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge 0 0 0 0 
7 Øvrige tilskud, indtægter og gaver 1.220.403 437.768 435.000 412.010 
8 Renteindtægter 0 0 0 0 
 Eftergivet gæld 1.683.652 0 0 0 
Indtægter i alt 3.890.351 1.273.752 1.322.440 1.593.966 
9 Skattepligtige lønudgifter 423.195 489.287 500.000 451.680 
10 Skattefrie godtgørelser 13.825 4.074 0 27.650 
11 Øvrige personaleudgifter 37.008 8.645 30.000 30.000 
12 Kontorholdsudgifter 12.165 5.483 9.000 6.295 
13 Anskaffelser over 10.000 kr. 0 0 0 0 
14 Lokaleudgifter 1.153.701 439.772 486.920 437.886 

15 

Gebyr for brug af Københavns Kommunes 
faciliteter 4.170 0 0 4.170 

16 Lønsystem & gebyrer 4.251 7.858 5.000 4.100 
Administrationsudgifter i alt 1.648.314 955.119 1.030.920 961.782 
17 Reklameudgifter 10.000 0 0 0 
18 Publikationer 0 0 0 0 
19 Holdturnering & bolde 224.217 226.825 230.000 224.313 
20 Aktivitetsomkostninger 17.136 65.080 71.000 78.000 
21 Andre omkostninger 3.047 6.852 3.000 2.000 
Aktivitetsudgifter i alt 254.400 298.757 304.000 304.313 
22 Renteudgifter 0 339 0 0 
23 Afskrivninger 308.888 0 0 268.733 
Udgifter i alt 2.211.602 1.254.215 1.334.920 1.534.827 

          
Årets resultat 1.678.749 19.537 -12.480 59.139 
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Balance 
 

  Aktiver Pr 31/12 2020 Pr 31/12 2019 

24 Anlægsaktiver 3.003.177 3.312.065 
25 Varelager 26.336 7.000 
26 Tilgodehavender 82.507 68.628 
27 Forudbetalte udgifter 2.590 8.930 
28 Likvide beholdning 523.966 195.163 

  Aktiver i alt 3.638.576 3.591.786 
      

  Passiver Pr 31/12 2020 Pr 31/12 2019 

29 Egenkapital primo 1.775.586 1.756.410 
 Årets resultat 1.678.749 19.537 
 Egenkapital ultimo 3.454.335 1.775.947 

30 Langfristet gæld 0 1.683.652 
31 Kortfristet gæld 184.241 72.187 
32 Gæld til Københavns Kommune 0 0 
33 Forudmodtagne indtægter 0 60.000 

  Gæld i alt 184.241 1.815.839 
  Passiver i alt 3.638.576 3.591.786 
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Noter 
 

  
2020 

Regnskab 
2019 

Regnskab 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
1 Kontingentindtægter         
 Medlemmer 0-24 år 446.828 385.475 400.000 454.698 

 Medlemmer 25 år og derover 297.197 178.728 200.000 365.152 
 Passive medlemmer 0 0 0 0 
 Gebyrer 4.300 0 0 4.400 
 Kontingentstøtte 1.000 1.000 0 0 

 I alt 749.325 565.203 600.000 824.250 

          
2 Anden deltagerbetaling         
 Medlemmer 0-24 år 0 0 0 0 

 Medlemmer 25 år og derover 42.668 89.863 100.000 59.420 
 Ej medlemmer (gæster, prøvetimer mv.) 0 0 0 0 

 I alt 42.668 89.863 100.000 59.420 

          
3 Medlemstilskud         
 Ordinært tilskud for året 96.725 39.198 96.726 136.752 

 Ekstra medlemstilskud for året 0 62.823 0 26.320 

 I alt 96.725 102.021 96.726 163.072 

          
4 Lokaletilskud         
 Lokaletilskud, 65 % 66.714 71.582 66.714 111.214 

 I alt 66.714 71.582 66.714 111.214 

          
5 Tilskud til lederkurser         
 Tilskud vedr. kurser for året 30.864 7.315 24.000 24.000 

 I alt 30.864 7.315 24.000 24.000 

          

6 Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge         

 I alt 0 0 0 0 
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 2020 

Regnskab 
2019 

Regnskab 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
7 Øvrige tilskud         
 Tilskud fra fonde og legater 0 50.000 0 0 

 Fremleje af lokaler 154.000 120.000 120.000 168.000 
 Sponsorater 66.875 53.500 60.000 50.000 
 Lejeindtægter, hal 36.610 64.642 60.000 25.000 
 Afholdelse af turneringer 26.645 52.792 50.000 16.374 
 Cafedrift 21.781 42.567 45.000 33.000 

 Andre indtægter 914.492 54.267 100.000 119.636 

   Lønkompensation 122.318      
   Klubhuspuljen 200.000       

   Ekstraordinære klubhuspulje 508.924       
   KK: Coronapulje 19.918       
   DIF/DGI 1. Coronapulje 14.220       
   DIF/DGI Sommerpuljen 31.812       
   DIF/DGI Coronahjælpepulje 16.200       
   Øvrige 1.100       

 I alt 1.220.403 437.768 435.000 412.010 

          
8 Renteindtægter         

 I alt 0 0 0 0 
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2020 

Regnskab 
2019 

Regnskab 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
9 Skattepligtige lønudgifter         

 AM-indkomst 394.430 487.204 500.000 451.680 
 ATP-bidrag 1.826 2.083 0 0 

 Feriepenge 26.940 0 0 0 

 I alt 423.195 489.287 500.000 451.680 

          
10 Skattefrie godtgørelser         
 Godtgørelse til frivillige 13.825 2.230 0 27.650 

 Kørselsgodtgørelse 0 0 0 0 
 Andre skattefrie godtgørelser 0 1.844 0 0 

 I alt 13.825 4.074 0 27.650 

          
11 Øvrige personaleudgifter         
 Trænerkurser 37.008 8.645 30.000 30.000 

 I alt 37.008 8.645 30.000 30.000 

          
12 Kontorholdsudgifter         
 Kontorartikler 50 1.094 1.000 200 

 Internet og licenser 6.020 3.080 3.000 6.095 
 Småanskaffelser (u. 10.000 kr.) 6.095 1.309 5.000 0 

 I alt 12.165 5.483 9.000 6.295 

          
13 Anskaffelser over 10.000 kr.         

 I alt 0 0 0 0 

          
14 Lokaleudgifter         
 Varme 89.226 113.263 109.920 110.335 

 El 69.263 63.466 72.000 68.598 
 Vand 15.545 

42.663 45.000 
19.775 

 Ejendomsskat 10.764 11.235 
 Forsikring 36.444 25.539 30.000 32.000 
 Vedligeholdelse af lokaler 40.341 83.142 50.000 59.943 
 Rengøring 75.693 81.699 80.000 111.000 
 Renovering af lokaler 816.425 0 100.000 25.000 

 I alt 1.153.701 409.772 486.920 437.886 

          

15 
Gebyr for brug af Københavns Kommunes 
faciliteter         

 Leje af DGI-byen 4.170 0 0 4.170 

 I alt 4.170 0 0 4.170 

          
16 Lønsystem & gebyrer         
 Lønadministration 2.712 3.950 4.000 3.600 

 Bank- og andre gebyrer 1.539 3.458 1.000 500 
 Bøder og lign. 0 450 0 0 

 I alt 4.251 7.858 5.000 4.100 
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 2020 

Regnskab 
2019 

Regnskab 
2020 

Budget 
2021 

Budget 
17 Reklameudgifter         
 Webside 10.000 0 0 0 

 I alt 10.000 0 0 0 

           
18 Publikationer         

 I alt 0 0 0 0 

           
19 Holdturnering & bolde         
 Boldforbrug 166.925 181.843 185.000 165.313 

 Kontingenter til BadDK og DGI 18.014 14.907 15.000 19.590 
 Holdturneringsgebyrer 30.300 26.100 26.000 30.410 
 Spillerlicenser 8.978 3.975 4.000 9.000 

 I alt 224.217 226.825 230.000 224.313 

          
20 Aktivitetsomkostninger         
 Ungdomsafdelingen 16.449 65080 71000 76.000 

 Øvrige afdelinger 686 0 0 2.000 

 I alt 17.136 65.080 71.000 78.000 

          
21 Andre omkostninger         
 Bestyrelse & generalforsamling 1.197 6.212 3.000 2.000 

 Diverse udgifter 100 640 0 0 
 Tab på kontingenter 1.750  0 0 0 

 I alt 3.047 6.852 3.000 2.000 
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Pr 31/12 2020 Pr 31/12 2019 

24 Anlægsaktiver     

 Badmintonhal primo 3.312.065 3.312.065 

 Afskrivninger i året -308.888 0 

 I alt 3.003.177 3.312.065 

      
25 Varelager     

 Cafe 4.980 2.000 

 Bolde 21.356 5.000 

 I alt 26.336 7.000 

      
26 Tilgodehavender     

 Københavns Kommune 14.688 14.178 

 Sponsorbetaling 13.875 0 

 Husleje (netto) 9.000 0 

 Kontingenter 6.325 0 

 Andre (2019) 0 54.450 

 Varmeregnskab 20.692 0 

 Lønkompensation december 17.927   

 I alt 82.507 68.628 

      
27 Forudbetalte udgifter     

 Trænerkursus 2.590 8.930 

 I alt 2.590 8.930 

      
28 Likvide beholdning     

 Driftskonto 453.196 173.665 

 Cafekonto 70.770 21.498 

 Kassebeholdning 0 0 

 I alt 523.966 195.163 

      
29 Egenkapital primo     

 Regnskab 2019 1.775.947 1.756.410 

 Korrektion -361 0 

 I alt 1.775.586 1.756.410 

      
30 Langfristet gæld     

 Realkreditlån 0 1.683.652 

 Andre lån 0 0 

 I alt 0 1.683.652 
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 Pr 31/12 2020 Pr 31/12 2019 

31 Kortfristet gæld     

 Deposita 9.000 9.000 

 Leverandører 0 63.187 

 Skyldig A-skat, AM-bidrag mm. 37.754 0 

 Anden gæld 137.488 0 

 I alt 184.241 72.187 

      
32 Gæld til Københavns Kommune     

 Tilskud til tilbagebetaling 0 0 

 Skyldig lokaleleje 0 0 

 I alt 0 0 

      
33 Forudmodtagne indtægter     

 Lejeindtægter 0 45.000 

 Sponsorer 0 15.000 

 Forudbetalte tilskud 0 0 

 I alt 0 60.000 
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Kommentarer 
 

• 33,3% af lønkompensationen for perioden 9. december 2020 til 7. februar 2021 er 
bogført i 2020. Resten bogføres i 2021. 
 

• I forbindelse med udarbejdelsen af dette årsregnskab, er det afdækket, at klubbens 
realkreditlån hos Nykredit på et tidligere tidspunkt er blevet eftergivet. Dette er 
indtægtsført i 2020.  
 

• Bestyrelsen har valgt at afskrive på hallens værdi i regnskabet. Det skyldes, at der 
er udarbejdet en tilstandsrapport for hallens tilstands, som estimerer, at der 
kræves udbedringsarbejder på bl.a. tag og gulv, som samlet set koster mere end 
hallens bogførte værdi. 

 
• Afskrivningen udgør 13 % af hallens oprindeligt bogførte værdi på kr. 2.376.065, 

dvs. ekskl. forbedringer. Det svarer til en afskrivning for en ejendom med 11 års 
tilbageværende levetid.  

 
• Renoveringen af toiletter, som er finansieret via. klubhuspuljen fra Københavns 

Kommune, er ikke aktiveret i regnskabet.  

 



Vedtægter
for

Badminton
kluBBen af 1937

(Bc37)
Senest opdateret efter generalforsamling 

afholdt 13. marts 2019



Vedtægter
Badmintonklubben af 1937

Badmintonklubben af 1937
Strandlodsvej 69
2300 København S

1

1 Klubbens navn
1.1 Klubbens navn er Badmintonklubben af 1937 (i kortform benævnt BC37, 

herefter “klubben”).

2 Klubbens hjemsted
2.1 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune, og adressen er Strandlodsvej 

69, 2300 København S.

3 Klubbens formål
3.1 Klubben har som formål at dyrke og udbrede kendskab til badmintonspillet 

og derved virke for fremme af dansk badminton.

3.2 Klubben har, som ejer af Badmintonhallen, Strandlodsvej 69, 2300 Køben
havn S, endvidere til formål at sikre bevarelsen af denne som spillested for 
klubbens medlemmer, samt at drive hallen og stå som lejer i lejemålet med 
kommunen om den grund, på hvilken badmintonhallen er opført.

4 Indordning under forbund
4.1 Klubben er gennem Badminton København medlem af Badminton 

Danmark og DGI. Klubbens medlemmer er underkastet de love og be
stemmelser, som disse forbund måtte fastsætte. Klubben er endvidere 
gennem Badminton Danmark tilsluttet Badminton World Federation og 
Danmarks Idrætsforbund (DIF).

5 Medlemskab
5.1 Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret. Medlemskab kan 

være enten aktivt eller passivt. Man er medlem af klubben, når kontingentet 
er betalt, når bestyrelsen har fastsat frikontingent, eller når bekræftelse af 
medlemskab på anden vis er meddelt af bestyrelsen. Medlemskab følger, 
med mindre andet er aftalt, klubbens badmintonsæson, der starter 1/8 og 
slutter 31/5 det følgende år, således at kontingentet opkræves halvårligt, ved 
sæsonstart og ved årsstart.

5.2 Ved aktive medlemmer forstås sådanne, der betaler fuldt kontingent 
og herved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben. Ved pas
sive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke bad
mintonspillet i klubben og ikke er valgbare til bestyrelsen, mod et årligt 
kontingent ønsker at være tilsluttet klubben. Aktive medlemmer kan 
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anmode bestyrelsen om konvertering af deres medlemskab til passivt i en 
periode.

5.3 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen ret til at fastsætte stør
relse samt betalingstidspunkt og måde for medlemskontingentet. Ændring 
af kontingentets størrelse kan kun ske med virkning fra sæsonstart.

5.4 Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med tilladelse fra den 
pågældendes forældre eller værge.

5.5 Medlemmerne er underkastet klubbens love samt de af bestyrelsen til 
enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.

5.6 Ingen, der er ekskluderet af en klub under DIF, kan optages som medlem, 
medmindre den ekskluderende myndighed giver sit samtykke hertil.

5.7 Opsigelse af medlemskab kan fra medlemmets side ske med omgående 
virkning. Opsigelse af medlemskab medfører ikke refusion af betalt 
kontingent eller fritagelse for betaling af skyldigt kontingent; dispensation 
herfra kan gives af bestyrelsen. Bestyrelsen kan opsige et medlems 
medlemskab med virkning fra næstkommende kontingentperiode, hvis 
det vurderes at være i klubbens interesse.

5.8 Ved manglende kontingentbetaling i mere end 1 måned efter betalingsfristen 
fortabes medlemsrettigheden, og bestyrelsen har ret, men ikke pligt, til at 
indberette medlemmet til Badminton Danmark. Indberettelse såvel som 
opsigelse af medlemskab kan kun ske efter skriftlig varsel til medlemmet 
senest 8 dage forinden.

5.9 Bestyrelsen kan med omgående virkning ekskludere et medlem, der 
efter bestyrelsens vurdering arbejder imod foreningens interesser. Det 
ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet 
på førstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har tale, men ikke 
stemmeret.

6 Generalforsamlingen
6.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen 

er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal medlemmer.

6.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til 
den årlige generalforsamling på mail. Generalforsamling afholdes inden 
udgangen af marts.

6.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen og endelig dagsorden med bilag offentliggøres senest 
8 dage før.

6.4 Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance til klubben, har stemmeret; 
for medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, gælder, at stemmeretten udøves 
af en myndig forælder eller anden værge. Ingen ved generalforsamlingen 
fremmødt person kan dog repræsentere mere end 1 stemme.
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6.5 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, kan vælges til 
bestyrelsen.

6.6 Alle afgørelser vedtages ved simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer 
besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. 
Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på general
forsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

6.7 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende 
punkter:

1 Valg af dirigent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretninger
3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4 Indkomne forslag
5 Valg af bestyrelse, jf. § 8.2
6 Valg af revisor
7 Eventuelt

7 Ekstraordinær generalforsamling
7.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og 

bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 
10% af medlemmerne ønsker det.

7.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 
14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den 
endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

8 Bestyrelsen
8.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle 

forhold. Til bestyrelsen refererer alle i klubben nedsatte udvalg, herunder 
ungdomsspillerudvalget, seniorspillerudvalget, senior+spillerudvalget og 
haludvalget.

8.2 Bestyrelsen består af en bestyrelsesformand, en kasserer, en formand for 
hvert af klubbens ungdomsspillerudvalg, seniorspillerudvalg, senior+
spillerudvalg og haludvalg, en medlems og kontingentadministrator 
samt 2 menige medlemmer. Bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gang en 
på den ordinære generalforsamling. Formanden, medlems og kontin
gentadministratoren, formændene for ungdomsspillerudvalget og senior+
spillerudvalget samt det ene menige medlem er på valg i ulige år, medens 
kassereren, formændende for seniorspillerudvalget og haludvalget samt 
det andet menige medlem er på valg i lige år.
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8.3 På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælges næst
formanden blandt og af bestyrelsens medlemmer. Formanden og kassereren 
er ikke valgbare.

8.4 I tilfælde af afgang i årets løb kan bestyrelsen supplere sig indtil første 
ordinære generalforsamling. I formandes forfald indtræder næstformanden 
i hans sted.

8.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, 
herunder formanden eller kassereren, er til stede. I formandens fravær 
indtræder næstformanden i formandens plads og repræsenterer formands
stemmen. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandensstemmen dobbelt. 
I formandsstemmens fravær er kassererens stemme afgørende.

8.6 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller 
enkeltstående opgaver.

8.7 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutninger 
og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.

9 Regnskab og revision
9.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12).

9.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter 
og udgifter samt en status.

9.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den 
af generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges for 1 år ad gangen.

10 Aftaleret
10.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelses

medlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen 
kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte 
arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen 
underskrive aftalen.

10.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen.

11 Vedtægtsændringer
11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
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12 Opløsning af foreningen
12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to general

forsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til idrætslige formål, som 
besluttes på den opløsende generalforsamling.
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1 Klubbens navn
1.1 Klubbens navn er Badmintonklubben af 1937 (i kortform benævnt BC37, 

herefter »klubben«).

2 Klubbens hjemsted
2.1 Klubbens hjemsted er Københavns Kommune, og adressen er Strandlodsvej 

69, 2300 København S.

3 Klubbens formål
3.1 Klubben har som formål at dyrke og udbrede kendskab til badmintonspillet 

og derved virke for fremme af dansk badminton.

3.2 Klubben har, som ejer af Badmintonhallen, Strandlodsvej 69, 2300 Køben
havn S, endvidere til formål at sikre bevarelsen af denne som spillested for 
klubbens medlemmer, samt at drive hallen og stå som lejer i lejemålet med 
kommunen om den grund, på hvilken badmintonhallen er opført.

4 Indordning under forbund
4.1 Klubben er gennem Badminton København medlem af Badminton 

Danmark og DGI. Klubbens medlemmer er underkastet de love og be
stemmelser, som disse forbund måtte fastsætte. Klubben er endvidere 
gennem Badminton Danmark tilsluttet Badminton World Federation og 
Danmarks Idrætsforbund (DIF).

5 Medlemskab
5.1 Som medlem kan optages enhver badmintoninteresseret. Medlemskab kan 

være enten aktivt eller passivt. Man er medlem af klubben, når kontingentet 
er betalt, når bestyrelsen har fastsat frikontingent, eller når bekræftelse af 
medlemskab på anden vis er meddelt af bestyrelsen. Medlemskab følger, 
med mindre andet er aftalt, klubbens badmintonsæson, der starter 1/8 og 
slutter 31/5 det følgende år, således at kontingentet opkræves halvårligt, ved 
sæsonstart og ved årsstart.

5.2 Ved aktive medlemmer forstås sådanne, der betaler fuldt kontingent 
og herved bl.a. har ret til at dyrke badmintonspillet i klubben. Ved pas
sive medlemmer forstås sådanne, der uden at have krav på at dyrke bad
mintonspillet i klubben og ikke er valgbare til bestyrelsen, mod et årligt 
kontingent ønsker at være tilsluttet klubben. Aktive medlemmer kan 
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anmode bestyrelsen om konvertering af deres medlemskab til passivt i en 
periode.

5.3 Generalforsamlingen har bemyndiget bestyrelsen ret til at fastsætte stør
relse samt betalingstidspunkt og måde for medlemskontingentet. Ændring 
af kontingentets størrelse kan kun ske med virkning fra sæsonstart.

5.4 Optagelse af medlemmer under 18 år kan kun ske med tilladelse fra den 
pågældendes forældre eller værge.

5.5 Medlemmerne er underkastet klubbens love samt de af bestyrelsen til 
enhver tid fastsatte bestemmelser og reglementer.

5.6 Ingen, der er ekskluderet af en klub under DIF, kan optages som medlem, 
medmindre den ekskluderende myndighed giver sit samtykke hertil.

5.7 Opsigelse af medlemskab kan fra medlemmets side ske med omgående 
virkning. Opsigelse af medlemskab medfører ikke refusion af betalt 
kontingent eller fritagelse for betaling af skyldigt kontingent; dispensation 
herfra kan gives af bestyrelsen. Bestyrelsen kan opsige et medlems 
medlemskab med virkning fra næstkommende kontingentperiode, hvis 
det vurderes at være i klubbens interesse.

5.8 Ved manglende kontingentbetaling i mere end 1 måned efter betalingsfristen 
fortabes medlemsrettigheden, og bestyrelsen har ret, men ikke pligt, til at 
indberette medlemmet til Badminton Danmark. Indberettelse såvel som 
opsigelse af medlemskab kan kun ske efter skriftlig varsel til medlemmet 
senest 8 dage forinden.

5.9 Bestyrelsen kan med omgående virkning ekskludere et medlem, der 
efter bestyrelsens vurdering arbejder imod foreningens interesser. Det 
ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet 
på førstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har tale, men ikke 
stemmeret.

6 Generalforsamlingen
6.1 Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed. Generalforsamlingen 

er beslutningsdygtig uden hensyn til det mødte antal medlemmer.

6.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til 
den årlige generalforsamling på mail. Generalforsamling afholdes inden 
udgangen af marts.

6.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen og endelig dagsorden med bilag offentliggøres senest 
8 dage før.

6.4 Alle aktive medlemmer, der ikke er i restance til klubben, har stemmeret; 
for medlemmer, der ikke er fyldt 16 år, gælder, at stemmeretten udøves 
af en myndig forælder eller anden værge. Ingen ved generalforsamlingen 
fremmødt person kan dog repræsentere mere end 1 stemme.
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6.5 Alle medlemmer, der er fyldt 18 år og har stemmeret, kan vælges til 
bestyrelsen.

6.6 Alle afgørelser vedtages ved simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer 
besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. 
Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis 3 medlemmer på general
forsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

6.7 Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende 
punkter:

1 Valg af dirigent og stemmetællere
2 Bestyrelsens beretninger
3 Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4 Indkomne forslag
5 Valg af bestyrelse, jf. § 9.2
6 Valg af revisor
7 Eventuelt

7 Digital generalforsamling
7.1 Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital general

forsamling.

7.2 Beslutningen efter § 7.1 kan alene træffes, såfremt en fysisk general
forsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved 
myndighedspåbud.

7.3 Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, 
der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter 
§ 7.1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalfor
samlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige 
bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte 
system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende 
deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre 
sig og stemme på generalforsamlingen.

7.4 Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der af
holdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til 
generalforsamlingen.

7.5 Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale sy
stemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens 
medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale 
generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmå
den ved generalforsamlingen.

7.6 Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der delta
ger i generalforsamlingen, således at uvedkommendes deltagelse undgås. 
Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning.
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8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling, og 

bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 
10% af medlemmerne ønsker det.

8.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 
14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den 
endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

9 Bestyrelsen
9.1 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle 

forhold. Til bestyrelsen refererer alle i klubben nedsatte udvalg, herunder 
ungdomsspillerudvalget, seniorspillerudvalget, senior+spillerudvalget og 
haludvalget.

9.2 Bestyrelsen består af en bestyrelsesformand, en kasserer, en formand for 
hvert af klubbens ungdomsspillerudvalg, seniorspillerudvalg, senior+
spillerudvalg og haludvalg, en medlems og kontingentadministrator 
samt 2 menige medlemmer. Bestyrelsesposter vælges for 2 år ad gang en 
på den ordinære generalforsamling. Formanden, medlems og kontin
gentadministratoren, formændene for ungdomsspillerudvalget og senior+
spillerudvalget samt det ene menige medlem er på valg i ulige år, medens 
kassereren, formændende for seniorspillerudvalget og haludvalget samt 
det andet menige medlem er på valg i lige år.

9.3 På det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen vælges næst
formanden blandt og af bestyrelsens medlemmer. Formanden og kassereren 
er ikke valgbare.

9.4 I tilfælde af afgang i årets løb kan bestyrelsen supplere sig indtil første 
ordinære generalforsamling. I formandes forfald indtræder næstformanden 
i hans sted.

9.5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens medlemmer, 
herunder formanden eller kassereren, er til stede. I formandens fravær 
indtræder næstformanden i formandens plads og repræsenterer formands
stemmen. I tilfælde af stemmelighed, tæller formandensstemmen dobbelt. 
I formandsstemmens fravær er kassererens stemme afgørende.

9.6 Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller 
enkeltstående opgaver.

9.7 Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol. De vedtagne beslutnin
ger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægten.
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10 Regnskab og revision
10.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12).

10.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter 
og udgifter samt en status.

10.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den 
af generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges for 1 år ad gangen.

11 Aftaleret
11.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelses

medlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen 
kan uddelegere aftaleretten til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte 
arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen 
underskrive aftalen.

11.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de 
forpligtelser, der påhviler foreningen.

12 Vedtægtsændringer
12.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de 
fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

13 Opløsning af foreningen
13.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to general

forsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

13.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til idrætslige formål, som 
besluttes på den opløsende generalforsamling.
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