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

Dirigenten kan konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, om end ind-
kaldelsen (og dermed generalforsamlingens afholdelse) kom med fire dages forsinkelse.

2 Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

2 a Beretning fra formanden – ved Mathias Nautrup Larsen
Sæsonen 2021/2022 blev første sæson som vi kunne gennemføre så godt som normalt igen 
efter Coronaens indtog, og det har været fantastisk at se det liv der er kommet tilbage til 
klubben og hallen. Der er ingen tvivl om at de to foregående sæsoner har været udfor-
drende for alle, både spillere, trænere, frivillige og bestyrelsen, og at vi alle har oplevet 
meget frustration og mismod over nedlukningerne og den manglende mulighed for at 
dyrke vores fantastiske sport. Netop derfor har glæden og stemningen i hallen om muligt 
været endnu bedre end før corona, og der skal lyde en stor tak til alle for at have støttet 
klubben under nedlukningerne, sådan at vi i dag står stærkere end vi har gjort længe.

En sag der har fyldt meget for bestyrelsen og formanden i år, er vores forhandlinger 
med Kultur- og Fritidsforvaltningen (Kff) om brugsretten til vores grund på Strandlods-
vej 69. Bestyrelsen har ikke i tilstrækkelig grad orienteret klubbens medlemmer løbende 
om denne sag, men det har på mange måder været et langtrukkent og uskønt forløb hvor 
bestyrelsen også har haft svært ved at forstå hvad Kff’s reelle intentioner er/har været. 
Se nærmere under orienteringen om sagen under pkt. 2c.

Ligeledes har formanden i det forgangne år fortsat brugt kræfter på udarbejdelse 
af det store renoveringsprojekt. En status på dette projekt gives ligeledes under pkt. 2c.
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Der foregår selvfølgelig også andre, mere positive ting i klubben. Noget som mange 
nok har fået øje på, er at vi har fået nogle nye redskaber til rådighed i klubben. Som led 
i en generel styrkelse af klubbens træningsmiljø har vi sat fokus på bedre muligheder 
for styrketræning, og især på ungdomssiden har vi en ambition om at inddrage mere 
skadesforebyggende styrketræning i arbejdet med spillerne. Badminton er en sport med 
mange skader, men vi ved at målrettet styrketræning kan fungere rigtig godt som ska-
desforebygning, og vi håber at vi kan give vores spillere nogle gode vaner så de kan spille 
badminton i mange år uden at være plaget af skader. Vi håber også at resten af klubben 
vil tage godt imod de nye muligheder, og vi arbejder lige nu på modeller for brugen af 
blandt andet det nye styrkelokale.

Mange af vores nye tiltag er blevet mulige takket være ekstern finansiering og støtte 
fra diverse puljer og fonde. Vi har i de senere år øget vores arbejde med pulje- og fondsan-
søgninger, og vi kan se at vores arbejde bærer frugt. Det giver os en masse muligheder som 
vi ikke har haft før, og det er fedt at vi derved kan bruge penge på sjovere ting end bare 
renoveringer af vores hal. Hvis nogen har kendskab eller kontakter til diverse puljer eller 
fonde som kunne være relevante for klubben, så skal man endelig tage fat i bestyrelsen.

Til sidst retter formanden en stor tak til alle dem der er med til at skabe den fantasti-
ske klub som bC37 er. Dette indebærer vores trænere som hver dag møder vores spillere 
med kæmpe energi og er med til at inspirere og guide alle, unge som gamle, til at blive 
bedre badmintonspillere; samt ikke mindst alle de frivillige som er med til at sørge for 
at klubben kører rundt og fungerer – fra forældre som bager en kage eller tager en vagt i 
cafeen til vores turneringer, til de mange holdledere som yder en utrættelig indsats for at 
sørge for at alle turneringsholdene fungerer. Det kan til tider være utaknemmeligt at være 
frivillig, men uden de frivillige kræfter var der ikke noget bC37, og det er inspirerende at 
se hvordan alle brænder for klubben og er med til at gøre den til det den er. Også en stor 
tak til resten af bestyrelsen for at have ydet en stor indsats. Det er ingen hemmelighed 
at pandemien de sidste par år har forårsaget en masse administrative opgaver og gjort 
at mange af de sjove opgaver har måtte stå stille, hvilket alt sammen har krævet mange 
kræfter. Jeg er imponeret over den indsats bestyrelsen har ydet, og jeg håber at det er 
med til at inspirere andre til at gå frivillighedens vej i bC37.

2 b Beretning fra haludvalget
Halmandsposten blev i løbet af det forgangne år ledig da Jesper Lauge Andersen valgte at 
trække sig fra bestyrelsen. Halmandens opgaver har siden da i høj grad været varetaget 
af formanden som i forvejen var involveret i mange af de projekter der omhandler hallen.

Der gives derfor ingen særskilt beretning fra haludvalget til denne generalforsamling; 
der henvises i stedet til formandens beretning under pkt. 2a.

2 c Orientering om igangværende og kommende renoveringsprojekter samt om ver-
serende sag med Københavns Kommune – ved Mathias Nautrup Larsen

Igangværende og kommende renoveringsprojekter
Ved sidste års generalforsamling præsenterede og gennemgik bestyrelsen planer for et 
større renoverings- og udbygningsprojekt der blandt andet indebærer en tilbygning til 
hallen samt naturligvis udbedring af de aldrende og efterhånden ikke så pålidelige tag-
konstruktioner og gulve. På grund af pandemien og den verserende sag med kommunen 
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(se pkt. 2c stk. 2 nedenfor) er der ikke sket så store fremskridt i dette projekt som planen 
oprindeligt var, men der er dog sket fremskridt.

Hidtil har det været sådan at de fleste fonde og kommunale puljer der kan søges for 
midler til projekter af denne art, har prioriteret nyetableringer og ikke været glade for at 
støtte forbedringer og renoveringer af eksisterende strukturer. I løbet af året er der dog 
kommet en ny pulje til fra kommunens side som specifikt er møntet på renoveringer og 
forbedringer, så det store renoveringsprojekt er lidt blevet splittet op i to: en del der handler 
om renovering af tag, gulv osv., og en del der handler om tilbygning og hvad dertil hører.

Verserende sag med Københavns Kommune
Som nævnt i formandens beretning under pkt. 2a er det det forgangne år brugt rigtig 
megen tid og mange kræfter på en længerevarende sag med Københavns Kommune der 
vedrører klubbens råderet over vores grund og lokaler på Strandlodsvej.

Kort opsummering af sagen hidtil
Klubben kontaktes i april 2021 af Kultur- og Fritidsforvaltningen (Kff) og får at vide at 
vi skal over på en ny aftale om grunden vores badmintonhal ligger på. Det er sådan at vi 
i bC37 selv ejer vores badmintonhal, men grunden vi ligger på, er ejet af kommunen som 
har stillet den til rådighed for os tilbage ved hallens opførsel i 1977. Vi er i bestyrelsen 
uforstående over for hvorfor vi skal over på en ny aftale, da vi mener at vi har en uopsigelig 
aftale til udgangen af 2046. Kff påstår at denne aftale ikke er gyldig, da vi ikke har 
betalt vores leje for grunden; vi mener herimod at vi er blevet fritaget for at betale leje 
ved indgåelse af en ny aftale omkring 2010/2011. Vi finder dog senere ud af at den reelle 
grund til at Kff retter henvendelse til os, er at vores aftale helt er forsvundet fra deres 
system, og i øvrigt har været det siden minimum 2012. Det vil altså sige at Strandlodsvej 
69 har stået som tom i kommunens system siden 2012. Hvordan en så stor og centralt 
beliggende grund i kommunen kan stå som ubrugt i systemet i 9 år før nogen reagerer, 
er et rigtig godt spørgsmål, og klubbens sag er desværre ikke unik.

Men hvor er vi så nu? Der er sket meget i sagen, og Kff har flere gange truet med 
at begynde at opkræve os husleje hurtigst muligt med mindre vi frivilligt indgik en 
aftale med dem. Den aftale de lægger op til, er meget begrænsende ift. hvordan vores 
nuværende aftale ser ud. Blandt andet vil vi ikke længere råde over parkeringspladsen 
(som bC37 selv har anlagt i forbindelse med hallens opførsel), hvorfor det må forventes at 
det bliver svært for brugere af hallen at komme til at parkere, og vi bliver også begrænset 
i vores muligheder for at udleje lokaler og indgå sponsoraftaler. Den største udfordring 
er dog at den aftale vi bliver tilbudt, kun kan gælde 3 år ad gangen, hvilket er en enorm 
usikkerhed for klubben og vores drift af hallen. Vi står i de kommende år over for nogle 
store, nødvendige investeringer i vores faciliteter med afskrivningstider på 20-30 år, og 
det er absurd at tænke på at vi kun kan få en aftale for en tiendedel af den periode. Derfor 
har vi indtil videre ikke tænkt os at acceptere det.

Nyeste udvikling i sagen er dog at det er lykkedes os at engagere flere politikere i 
sagen, blandt andet gennem direkte henvendelser til relevante nøglepersoner i Borger-
repræsentationen, samt en god mediedækning fra blandt andet Amager Liv. De vigtigste 
politikere er dem, som sidder i Kultur- og Fritidsudvalget (KfU), da de i sidste ende har 
mandat til at omstøde Kff’s beslutninger. På seneste udvalgsmøde i KfU var vores sag på 
dagsordenen sammen med et par andre lignende sager, og udfaldet af mødet ser vi som 
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en sejr for klubben og foreningslivet i København generelt. Kff fik ikke lov til at pålægge 
os og de andre foreninger markedsleje (som for os ville være cirka 900.000 kr. årligt), og 
KfU besluttede samtidig at der skulle kigges på de eksisterende regler på området, da de 
mener at en ændring af reglerne kan være nødvendig for at kunne indgå nogle gode aftaler. 
Dette betyder som udgangspunkt at vores sag indtil videre er i bero, men vi afventer lige 
nu information om de næste skridt i sagen. Lad mig dog slå fast at vi har en bred politisk 
opbakning på Københavns Rådhus – og f.eks. har et medlem af KfU lovet formanden at 
de støtter os helhjertet og vil gøre alt hvad de kan for at hjælpe os.

2 d Beretning fra medlems- og kontingentadministratoren – ved Janus Bahs Jacquet
Endnu en gang må bestyrelsen takke klubbens medlemmer for at have holdt ud igennem 
et coronanedlukning – i denne sæson heldigvis af noget kortere varighed – og støtte 
klubben ved at acceptere at betale kontingent til trods for nedlukninger og usikkerhed.

Nu hvor pandemiens betydning generelt er mindsket, har vi tydeligt kunnet mærke at 
der er stigende interesse for at spille badminton. Vores medlemstal er steget til omkring 
430 medlemmer, hvilket er godt 30 flere end sidste år (en stigning på næsten 10%), og vi har 
efterhånden ventelister på alle træninger. Antallet af banelejere er også næsten fordoblet 
siden sidste år (der er nu 35), hvilket kan skyldes at folk i højere grad arbejder hjemmefra 
nu end før pandemien, og dermed bedre kan tage tid til at dyrke sport i dagstimerne.

I sidste sæson var vi pga. pandemien meget tilbageholdende med at opkræve og rykke 
for kontingenter. I denne sæson er vi vendt tilbage til mere normale tilstande, og med den  
I sæsonen 2021/2022 har vi samlet set udsendt kontingentopkrævninger for ca. 885.000 kr., 
hvilket er ca. 15% mere end sidste år. Heraf mangler ca. 66.000 kr. eller 7,5% at blive betalt. 

Ud over kontingenter fra klubmedlemmer suppleres indkomsten nu også igen af 
indtægter ved baneleje gennem WannaSport. Vi lukkede ned for WannaSport under det 
meste af pandemien, men det har kørt for fuld kraft siden genåbningen i januar.

2 e Beretning fra økonomiudvalget – ved Morten Biering
Regnskabsmæssigt har 2021 har været et godt år for bC37 hvor det igen lykkedes at forbedre 
klubbens likviditet, samtidig med at der løbende er sket forbedringer i og omkring hallen. 
Det har været et strategisk valg fra bestyrelsens side at øge klubbens formue da vi inden for 
en kort årrække får brug for mindst 3,2 mio. kr. til udskiftning af gulv og tag i hallen (jf. pkt. 
2c stk. 1 ovenfor). Selv hvis vi opnår kommunal støtte til renoveringen, er medfinansiering 
på 20% af det samlede beløb påkrævet, og derudover gør hallens generelle tilstand at der 
kan blive behov for yderligere renovering som ikke er inkluderet i det ovenstående beløb. 
Derfor er en stor pengetank påkrævet.

Som nævnt i formandens beretning under pkt. 2a har vi i 2021 været dygtige til at 
ansøge om eksterne midler som har muliggjort udvikling af klubben, f.eks. ved indkøb 
af boldmaskine, træningsudstyr m.m. Vi har desuden foretaget en investering i en 
varmepumpe på første sal som på sigt vil tjene sig selv ind i sparet energiforbrug.

Cafeen bidrog minimalt til klubbens økonomi i 2021. Dette skyldes bl.a. perioder med 
nedlukning, ændret regnskabspraksis ift. opgørelse af varelagrene, samt et parti varer 
som i forbindelse med en af nedlukningerne udløb og måtte kasseres.

Med pandemien mere eller mindre bag os er budgettet for 2022 mindre usikkert end 
de seneste års budgetter, selv om der naturligvis hurtigt kan ske ændringer. Klubbens 
ansøgninger om eksterne puljemidler for små 12 mio. kr. til diverse renoveringsprojekter 
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indgår for eksempel ikke i forventningerne, ligesom konsekvenser af den verserende sag 
med Københavns Kommune endnu er ukendte og ikke kan budgetteres. Der budgetteres 
med et lille underskud efter de påregnede afskrivninger, hvilket vil sige at der forventes 
et pænt overskud før afskrivninger.

Regnskabet for 2021 kan i runde tal kort opsummeres som følger

Indtægter
» 795.000 kr. fra medlemmerne
» 334.000 kr. fra puljer og fonde
» 308.000 kr. i kommunale tilskud
» 204.000 kr. for udlejning af hal, lokaler m.m.
»  51.000 kr. i sponsorindtægter
»   1.000 kr. i cafeen

Udgifter
» 545.000 kr. i løn
» 268.000 kr. i afskrivninger
» 249.000 kr. i faste omkostninger
» 212.000 kr. til bolde og turneringer
» 167.000 kr. til renovering og rengøring
»  78.000 kr. til indkøb af udstyr m.v.
»  74.000 kr. til aktiviteter i USU og SU
»  52.000 kr. til drift m.m.
»  23.000 kr. til trænerkurser

2 f Beretning fra ungdomsspillerudvalget – ved Lise Biering
Posten som formand for ungdomsspillerudvalget har siden sidste generalforsamling været 
ubesat. Kort inde i perioden trådte Lise Biering til og har uofficielt bestredet posten siden; 
ungdomsspillerudvalgets beretning varetages derfor af hende til mødet.

Det seneste år i ungdomsafdelingen og USU har været præget af en del udskiftninger. 
Året startede uden ungdomsformand, men med et velfungerende udvalg hvor formanden 
også sad med ved bordet. Efter Lises indtræden har der været en del ind- og udskiftning 
i USU, hvilket har medført perioder med varierende effektivitet. Især i perioden omkring 
sæsonstart var der lidt udfordringer med besvarelse af de mange mails udvalget modtager, 
men det blev løst.

Den glædelige nyhed er at der nu i udvalget er fundet en kandidat til officielt at bestride 
posten som formand; Lise planlægger herefter at fortsætte i ungdomsafdelingen og 
bestyrelsen som menigt medlem.

Ungdomsafdelingen
Ungdomsafdelingens størrelse har været ret stabil de seneste to år, på trods af Corona. 
De ca. 200 ungdomsspillere der findes i klubben, kan groft inddeles i tre kategorier: ca. 
50 spillere som er meget aktive, deltager i mindst tre ugentlige træninger, spiller alle 
holdkampe og deltager i individuelle turneringer; ca. 120 spillere som deltager i en til to 
træninger og måske nogle holdkampe; og ca. 30 spillere som deltager i ca. en træning per 
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uge og sjældent spiller holdkampe. I sidstnævnte gruppe er der relativt stor udskiftning 
og mange ind- og udmeldelser (hvis de da husker at oplyse os om det!).

Træningerne
Fra sæsonstart blev Lotte Thomsen ansat som hovedtræner for ungdommen i bC37. Ud 
over at hun står for sine egne træninger, indebærer det at Lotte har ansvaret for at sikre 
en rød tråd i alle ungdomstræninger, for sparring med de enkelte trænere samt for en 
række administrative opgaver. Derudover deltager Lotte periodevis på andre træninger 
for at observere – både trænere og spillere.

Et af Lottes fokusområder for ungdomstræningen har været skadesforebyggende 
og styrkende træning. Det er bl.a. i lyset af dette at klubben har indkøbt diverse styrke-
træningsudstyr som nu er tilgængeligt i træningslokalet.

I denne sæson har der desuden været fokus på at have flere trænere tilknyttet de 
enkelte træninger, og der er nu mindst to trænere på langt de fleste ungdomstræninger, 
på visse endog tre, hvoraf de ekstra trænere oftest er assistenttræner. Dette tiltag har 
styrket træningsmiljøet i klubben.

Vi er ligeledes fortsat med vores ‘fokustræninger’, højintensive træninger med en 
træner per bane. Her deltager vores mest dedikerede ungdomsspillere i en række forløb 
som giver stor udvikling på kort tid. I den kommende tid vil en række af klubbens yngste 
turneringsspillere (U9 og U11) bl.a. deltage i et sådant forløb.

Fra ungdomsudvalgets side skal der lyde en stor tak til alle klubbens ungdomstrænere 
og assistenttrænere for deres arbejdsindsats og deres store fleksibilitet med at dække 
vagter når der opstår uventede hændelser. Trænerne er Anton, Bjarke, Frederikke, Helene, 
Jacob, Louise, Nicolai, Per, Philip, Sonne, Svend og Thøger; assistenttrænere er Andreas, 
Daniel, Klara, Kristoffer og Magnus. De tilbagemeldinger vi får fra ungdomsspillerne om 
trænerne, er altid positive.

En af konsekvenserne af vores træneres gode arbejde er at vi er begyndt at tiltrække 
spillere fra andre klubber. Det er en stor cadeau til trænernes arbejde.

2 g Beretning fra seniorspillerudvalget – ved Philip Tu Duong
Philips første år som formand for seniorspillerudvalget har været lidt af en oplevelse, på 
godt og ondt. Vi startede sæsonen uden træner for A/B-træningerne da Andreas måtte 
melde fra af personlige årsager. Thomas Iversen trådte til, ikke blot midlertidigt men 
resten af sæsonen, hvilket var en kæmpe hjælp som han skal have stor tak for. Ligeledes 
skal alle de frivillige i SU, holdlederne, udvalgene, trænerstaben og alle dem som har 
givet en hånd i løbet af sæsonen, have tak – det betyder meget for bestyrelsen og især 
udvalgsformændene at de har lyst til at bevare bC37 som en fantastisk klub.

Træningerne
Overordnet set er der kommet tilgang på træningerne. Seniorafdelingen er blevet større 
og større – i skrivende stund er vi oppe på hele 123 medlemmer. Der bliver givet gas til 
træningerne og især den nye trænerstruktur på C/D-træningerne er blevet rigtig god.

Denne nye trænerstruktur indebærer at Nikolai Andersson er ansat som cheftræner, 
hvortil Anton Abildstrøm og Karoline Keller er ansat som trænere. Hver mandag 
har Nikolai både C- og D-træningen, og hver onsdag, fredag og søndag foretages en 
rotationsordning hvor alle trænere skifter træning hver uge. Der er lagt en sæsonplan 
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for begge træninger, og denne bliver fulgt på tværs af trænere og træninger, hvilket har 
resulteret i stor tilfredshed og glæde blandt spillerne. Til næste sæson skifter vi Karoline 
Keller ud med lillebror Sebastian Keller på trænerfronten.

På A/B-træningerne var der lidt tumult i starten af sæsonen, eftersom der skulle 
findes en ny træner. Der har været generel tilfredshed med Thomas Iversen som sprang 
til med kort varsel, og han fortsætter som træner i næste sæson. Dog har det i denne 
sæson kun været muligt for ham at være træner tirsdage og hver anden torsdag; dette 
forsøges udbedret til næste sæson.

Bagsiden af medaljen ved at være en klub i vækst er pladsmangel, og det har vi 
været ramt af. Der er ventelister på så godt som alle træninger i klubben. For at forbedre 
pladsudnyttelsen på seniortræningerne og samtidig tilskynde spillerudvikling har vi i 
denne sæson forsøgt os med ‘flextræninger’, hvor udvalgte spillere får mulighed for en 
gang om ugen at spille på en højere træning end de normalt spiller på.

Ungdomsspillere på seniortræninger
Det er desværre en eviggyldig sandhed at rigtig mange ungdomsspillere vælger at stoppe 
i teenageårene, og det er noget vi gerne vil forebygge. For at skabe en mere solid bro mel-
lem ungdom og senior har vi i denne sæson, startende omkring efterårsferien, iværksat 
et mere struktureret samarbejde med ungdomsafdelingen om indslusning af ungdoms-
spillere på seniortræningerne.

Udvalgte ungdomsspillere har, ved siden af deres ungdomstræninger, også deltaget 
i seniortræninger. Til at starte med var deres deltagelse begrænset til én træning om 
ugen (onsdag 20:30-22:30 eller torsdag fra 21-23, da det var det eneste sted der var plads), 
men fra vinterferien blev det besluttet at give dem mulighed for at deltage på begge 
ugentlige træninger, og de spillere som har takket ja til dette, er nu blevet en fast del af 
den pågældende seniortræning.

Dette er et format vi kommer til at fortsætte med fremadrettet, da det giver vores 
ung doms talenter en masse udvikling og mulighed for en blødere overgang fra ungdom 
til senior.

Talentprojekt
I forbindelse med overgangen fra ungdom til senior har ungdomsformanden sammen med 
cheftræner Lotte Thomsen afholdt et møde med de bedste ungdomsspillere i ung/senior-
segmentet. Vi vil i næste sæson hjælpe de bedste ungdomsspillere med at strukturere 
deres individuelle sæson- og træningsplan så de kan udnytte deres potentiale til fulde.

Ung/senior-træning
Om fredagen er der fælles træning for mange ungdomsspillere og seniorspillere på A-/B-
/C-træningerne. Træningen er delvis med træner, men ellers er der en spiller som står 
for at lave småspil, træninger og kamprunder. Formålet med denne træning er både at 
give ungdomsspillerne mulighed for at lære seniorerne at kende og at give seniorerne 
mulighed for at lære hinanden at kende på tværs af træningerne.

SU vil gerne opfordre alle til at deltage i disse træninger en gang imellem. Træningen 
er gratis og giver rigtig god mulighed for at møde folk man normalt ikke ser og lære nye 
at kende.
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Holdturnering
Overordnet set er det gået godt med holdene. Niveauet i bC37 er steget markant, og med 
otte hold er klubben en af de største københavnerklubber. Trods generelt gode resultater 
har der har været en del problemer med afbud og corona som har gjort det svært at stille 
hold. Det er en del af klubbens værdigrundlag at man spiller holdkampe og repræsente-
rer klubben, og der bliver lagt rigtig mange frivilligtimer i at sætte hold, og SU vil derfor 
gerne opfordre spillerne om at prioritere holdkampe.

De individuelle holds resultater kan opsummeres således:
» 1.-holdet spiller i nedrykningspuljen i Danmarksserien. De ligger nummer 1 og 

forbliver i Danmarksserien.
» 2.-holdet spiller i oprykningspuljen i Københavnerserien. De ligger nummer 3 og 

har stadig mulighed for at rykke op i Danmarksserien.
» 3.-holdet spiller i nedrykningspuljen i Københavnerserien. De ligger nummer 1 og 

forbliver i Københavnerserien.
» 4.-holdet spiller i Serie 1. De ligger nummer 7 og rykker ned i Serie 2.
» 5.-holdet spiller i Serie 2. De ligger nummer 4 og bliver i Serie 2.
» 6.-holdet spiller i Serie 2. De ligger nummer 4 og bliver i Serie 2.
» 7.-holdet spiller i Serie 3. De ligger Klart nummer 1 og rykker op i Serie 2.
» 8.-holdet spiller i Serie 30. De ligger nummer 6 og bliver i Serie 30.

Vi ender altså med ikke mindre end fire hold i Serie 2 til næste sæson, hvilket ikke kan 
lade sig gøre med kun to puljer i serien. Hvordan dette løses, vides ikke helt endnu.

Næste sæsons tiltag

Træningshold
Fra næste sæson af kommer der en omstrukturering af holdene og de pågældende 
træninger. I denne sæson har det været sådan at spillere på A-/B-træningerne har spillet 
på 1.-5.-holdene, mens spillere på C-/D-træningerne har spillet på 5.-8.-holdene (med visse 
undtagelser). Især på 5.-holdet har dette givet nogle problemer med holdsætning, hvilket 
vi vil forsøge at rette op på fra næste sæson ved at A-/B-træningerne udgør 1.-4.-holdene, 
mens C-/D-træningerne udgør 5.-8.-holdene. Dette giver en  bruttotrup på ca. 50 spillere 
per ‘gruppe’ af fire hold, og således 10 spillere som buffer i tilfælde af afbud o.l. Der vil 
komme nærmere oplysninger ud om dette når detaljerne er på plads.

Holdsætning
Der har som nævnt være store problemer med holdsætning til nogle runder, hvilket har 
meget sene udtagelser og udmeldinger. For at forsøge at undgå dette til næste sæson 
afholdes der om et par uger et holdledermøde med alle klubbens holdledere og trænere, 
hvor der fastslås nogle retningslinjer for både holdledere og trænere, således at alle spiller 
efter samme blad og vi kan bruge de værktøjer vi faktisk har til rådighed, bedre.

A/B-træningerne
Som nævnt ovenfor fortsætter Thomas Iversen som træner til næste sæson. På grund af 
hans arbejde er der indgået en aftale med ham om at han ved de sene træninger i næste 
sæson går klokken 22:30, efter at have sat sidste spillerunde i gang.



Badmintonklubben af 1937
generalforsamling     ·     4. april 2022 10

Badmintonklubben af 1937
Strandlodsvej 69
2300 København S

C/D-træningerne
Karoline Keller stopper desværre i klubben som træner, men bliver afløst af sin lillebror, 
Sebastian Keller. Ellers er det hele uændret.

Sæsonplan
Der vil i samarbejde med hele trænerstaben blive skabt en sæsonplan for alle senior-
træninger, så der kommer en rød tråd i træningerne, uanset hvilken træning man er på.

2 h Beretning fra senior+-spillerudvalget – ved Philip Tu Duong (for Susan Reese)
bC37 har lige nu 142 senior+-medlemmer som aldersmæssigt er fordelt således:

» SEN+40: 63 medlemmer
» SEN+50: 33 medlemmer
» SEN+60: 13 medlemmer
» SEN+70: 33 medlemmer

De 142 medlemmer fordeler sig på træninger, således at 96 spiller på seniortræningerne 
A-D, 24 spiller på veterantræningen onsdag aften, og 22 spiller ældrebadminton onsdag 
formiddag.

Som sidste sæson har denne desværre også været præget af nedlukning grundet Co-
rona. I de perioder hvor det har været muligt at spille, har der været godt gang i træningen 
for både senior 40+-holdet og senior 60+.

Holdturneringer
bC37 har fire senior+-hold tilmeldt holdtuneringerne, og overordnet set er det gået godt 
med holdene. Flere kampe er flyttet fra efteråret/vinteren til foråret grundet nedluknin-
ger, så der mangler stadig at bliver spillet få kampe for alle holdene. For nuværende ser 
det således ud for holdene:

» SEN+40 1 spiller i serie 1. De ender som nummer 5 og forbliver i serie 1.
» SEN+40 2 spiller i serie 4. De ender som nummer 2 og forbliver i serie 4.
» SEN+ 50 1 spiller i serie 2. De ligger pt. nummer 3 og forbliver i serie 2. Der mangler 

at blive spillet få kampe i turneringen.
» SEN+50 2 spiller i serie 5. De ligger pt. nummer 2 og forbliver i serie 5. Der mangler 

at blive spillet få kampe i turneringen.
I den kommende sæson stiller vi igen med samme antal hold.

Interesse for 40+ holdet/nye medlemmer
Trods endnu et år med delvis nedlukning og mindre træning har der i løbet af hele 
sæsonen været stor interesse for at spille i bC37 på 40+-holdet. Vi har haft og har stadig 
flere der henvender sig for at høre om vi har plads på 40+-holdet, og om de må 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 
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dette referat som Bilag I. Regnskabet gennemgås som del af kassererens beretning under 
pkt. 2e, q.v.

Regnskabet godkendes enstemmigt af generalforsamlingen.

4 Behandling af indkomne forslag

4 a Orientering om justering af kontingentsatser
Philip Tu Duong orienterer om planer for regulering af kontingentsatserne til næste sæson. 
Kontingentet for A- og B-træningen stiger med 25 kr. fra 1.975 kr. til 2.000 kr.

Da C- og D-træningen nu kører efter samme træningsprincipper, med samme træner-
stab, og niveauet desuden har nærmet sig hinanden meget på de to træninger, sættes kon-
tingenterne til samme niveau, ligesom tilfældet er for A- og B-træningen. C-træningens 
kontingent forbliver uændret, mens D-træningens kontingent hæves til 1.450 kr. som 
C-træningens. Kontingentet for en ugentlig træning på D-træningen hæves til 850 kr.

5 Valg af bestyrelse (jf. vedtægternes § 9)

5 a Kasserer (modtager genvalg)
Morten Biering modtager genvalg til posten som kasserer og genvælges enstemmigt 
uden modkandidater.

5 b Formand for seniorspillerudvalget (modtager genvalg)
Philip Tu Duong modtager genvalg til posten som formand for seniorspillerudvalget og 
genvælges enstemmigt uden mod kandidater.

5 c Formand for ungdomsspillerudvalget
Posten som formand for ungdomsspillerudvalget har ikke været besat siden sidste ge-
neralforsamling. Bestyrelsen indstiller til at Kristian Bjørn indvælges som formand for 
ungdomsspillerudvalget. Ved generalforsamlingen melder ingen modkandidater sig fra 
salen, og Kristian indvælges enstemmigt uden modkandidater.

5 d Formand for haludvalget
Jesper Lauge Andersen valgte i løbet af perioden at fratræde posten som formand for 
haludvalget som dermed har været ubesat en del af tiden siden sidste generalforsamling.

Ved generalforsamlingen melder ingen kandidater sig, og posten forbliver derved 
desværre ubesat. Medlemmer der kunne tænke sig at hjælpe med praktiske ting i hallen, 
opfordres på det kraftigste til at kontakte bestyrelsen.

5 e Menigt bestyrelsesmedlem (modtager genvalg)
Alan Ørslev modtager genvalg til posten som menigt bestyrelsesmedlem og genvælges 
enstemmigt in absentia uden modkandidater.
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5 f Menigt bestyrelsesmedlem
Marlene Dehn valgte i løbet af perioden at fratræde posten som menigt medlem. Bestyrel-
sen indstiller til at Lise Biering, som tidligere uofficielt har bestredet posten som formand 
for ungdomsspillerudvalget, indvælges til denne post. Ved generalforsamlingen melder 
ingen modkandidater sig fra salen, og Lise indvælges enstemmigt uden modkandidater.

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

7 Eventuelt

7 a Senior+-spillere som frivillige til ungdomsturneringer
Det foreslås fra salen at USU kontakter senior+-medlemmer for at høre om nogle af dem 
kunne være interesserede i at hjælpe til som frivillige i forbindelse med ungdomsturne-
ringer m.m.

Dette har bestyrelsen ikke tidligere overvejet, men er meget positive over for forslaget  
og vil tage det til efterretning.

7 b Teaterskolen
Teaterskolen er begyndt at fremleje lokaler til forskellige formål. Der spørges fra salen 
hvad der sker med det.

Bestyrelsen svarer at dette er tilladt ifølge deres lejekontrakt, men at der er lavet 
nogle retningslinjer som de skal følge – blandt andet har vi bedt dem sørge for at den 
isbadergruppe de nogle gange udlejer til, ikke må leje i ungdomstræningstidspunkterne.

Selve lejemålets fremtid er generelt usikker eftersom der i kommunens udspil til brugs-
aftale (se under pkt. 2c) også lå en række begrænsninger på udlejning af overskudsarealer. 
Men dette kender vi først udgangen på når hele sagen med kommunen er ført til dørs.

7 c Begyndertræning
Der spørges fra salen om det er overvejet at oprette en træning for begynder på seniorsiden.

Bestyrelsen har talt meget om dette og vil meget gerne opstarte en begyndertræ-
ning – problemet er bare at der simpelt hen ikke er tid og baner i hallen til det. Vi har til 
gengæld søgt om lokaler i Prismen til at kunne oprette en satellittræning; det vides dog 
ikke endnu om vi får disse baner eller ej.


