Referat fra generalforsamling i Badmintonklubben BK36 afholdt den 11. maj 2016 i Restaurant Rhodos’ lokaler,
Jyllingevej 10, 2720 Vanløse.
Til stede var 23 stemmeberettigede medlemmer.

DAGSORDEN
Ifølge vedtægternes § 13, pkt. g
I: Valg af dirigent
II: Bestyrelsen aflægger beretning
III: Seniorspilleudvalget aflægger beretning
IV: Veteranspilleudvalget aflægger beretning
V: Ungdomsspilleudvalget aflægger beretning
VI: Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
VII: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent og indskud
VIII: Behandling af indkomne forslag
IX: Valg af:
1. formand (lige årstal)
2. næstformand (ulige årstal)
3. kasserer (ulige årstal)
4. sekretær (lige årstal)
5. bestyrelsesmedlem (lige årstal)
6. seniorspilleudvalgsformand (ulige årstal)
7. veteranspilleudvalgsformand (lige årstal)
8. ungdomsspilleudvalgsformand (ulige årstal)
9. 2 bestyrelsessuppleanter
10. seniorspillerudvalgsmedlem(mer)
11. veteranspillerudvalgsmedlem(mer)
12. ungdomsspillerudvalgsmedlem(mer)
13. seniorspillerudvalgssuppleant
14. veteranspillerudvalgssuppleant
15. ungdomspillerudvalgssuppleant
16. 2 revisorer
17. 1 revisorsuppleant
X: Eventuelt
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Formand Jens Michael Bisgaard bød velkommen og gik til første punkt på dagsordenen, valg af dirigent.

Ad pkt. I – Valg af dirigent
Ivan Nielsen blev valgt som dirigent, og det blev konstateret, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i henhold til
klubbens love og dermed beslutningsdygtig.
Derefter gav han ordet til Jens Michael for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Ad pkt. II – Bestyrelsen aflægger beretning
Jens Michael:
Dette år har været et noget anderledes år på grund af flytning fra hallen – nogle har spillet i Hermeshallen, nogle har
spillet i Grøndalcentret og andre igen har spillet på Kirkebjerg Skole, hvor der i begyndelsen var visse problemer med
banetider og adgang – det blev dog løst, og alt fungerer nu fint.
Vi har haft hjemmebane i Grøndalcentret ved holdkampe, og det er gået.
Med hensyn til hallen så arbejdes der på den. Det forlyder indtil videre, at den står færdig til august, men det tror vi dog
ikke rigtig på. Vi har derfor bestilt baner på Kirkebjerg Skole og i Grøndalcentret til næste år også, bare for at være på
den sikre side. Vi har ikke baner i Hermeshallen næste år.

Københavns Kommune har nogle regler om, hvem der har forret til at spille på hvilke tider i deres haller, og her har
ungdommen ret til timer i dagtimerne. Peter Sørensen har derfor fået bekræftet af kommunen, at disse regler ikke
gælder for os i de fem år, vi kan spille gratis i hallen.
BK36 er blevet 80 år i år, og vi planlægger at fejre det, når vi kommer tilbage til hallen igen.
Med hensyn til sommertræning, så bliver det i år i Grøndalcentret, hal B fra kl. 18-20.
Nogen spørgsmål?
1.

Medlemmerne ville gerne vide mere om hallen.

Gert Kristen uddyber:
Gert har møde den 12.5 i hallen, hvor han bl.a. vil tjekke farve på væggene (kan man se bolden, eller forsvinder den),
hvor mange streger kommer der (sandsynligvis bliver der både volleyball, basketball og håndbold og eventuelt hockey).
Væggene er grå, og umiddelbart lyder det ikke godt (bolden forsvinder nemt), men nu tjekker Gert, som har været i
dialog med en meget venlig dame hos kommunen.
2.

Hvornår er hallen færdig?

Vi regner ikke med, at den står færdig til august. Kommunen har haft nogle problemer med ejerforeningen, ligesom der
er dukket uventede ting op, f.eks. skulle rørene under gulvet skiftes, og der mangler nogle tilladelser i forbindelse med
bane 6’s inddragelse, ligesom gulvet har måttet hæves på bane 6. Ovenlys er skiftet, og der kommer gardiner, så vi ikke
får lyset i øjnene, når vi spiller. Vi regner med, at hallen bliver færdig til december.
3.

Hvornår gælder 5-års perioden fra?

Fra hallen står færdig.
4.

Hvor mange baner bliver der?

Der bliver fem baner, hvoraf bane 1 bliver en aflukket banek.
Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.

Ad pkt. III – Seniorspilleudvalget aflægger beretning
Udgår – intet seniorspilleudvalg.

Ad pkt. IV – Veteranspilleudvalget aflægger beretning
Gert Kristensen: det har været et hårdt år, hvor det har været svært at finde spillere, der kunne/ville spille på hold, og vi
har derfor været nødt til at scratche et par kampe.
Med hensyn til ungdomsspillerne prøver vi at tilmelde et U13-hold i år.
Årets resultater er som følger:
Ungseniorerne: Nr. 4 i pulje 1 – godt.

40+ i serie 7: Nr. 7 ud af 7 = rykker ned.
40+ i serie 20 (herreholdet): Nr. 4 ud af 4 (vi måtte scratche én kamp) .
60+: Nr. 6 = rykker ned i serie 3.

Spørgsmål?

1.

Bliver der talt kampe?

Ja, Poul har styr på det. Peter S får data, så han kan opdatere klubbens hjemmeside.

Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.

Ad pkt. V – Ungdomsspilleudvalget aflægger beretning
Christina fremlægger, da Jacob ikke kunne deltage i generalforsamlingen:
Jacob, som er ungdomsformand, er også træner hos os. Han bliver desværre nødt til at forlade os til næste år pga.
studie/job.
Vi har desværre set en nedgang i antallet af ungdomsspillere i år på grund af flytningen til Grøndalcentret og
folkeskolereformen. Vi håber, de kommer igen, når vi flytter tilbage til hallen på Sallingvej. Vi håber også, at det, at
Katrinedal Skole benytter hallen i gymnastiktimerne, vil betyde, at flere ved, vi er der, og derfor også begynder at spille
badminton hos os.
På grund af flytningen har ungdomsarbejdet også ligget lidt stille, men Jacob har gjort et godt job, og vi er kede af, han
holder op.
Der var ingen spørgsmål, og beretningen blev godkendt.

Ad pkt. VI – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren (Helle Sørensen) fremlagde regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.

Ad pkt. VII – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Kassereren fremlagde budgettet.
Kontingentet bliver fastholdt uændret til næste år (børn og ungdom: kr. 1200 (inkl. bolde og træner), voksne: kr. 800.
Indskud for nye medlemmer: kr. 200.
Budgettet blev taget til efterretning.

Ad pkt. VIII – Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad pkt. IX – Valg
Følgende bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, blev valgt:
Formand: Jens Michael Bisgaard
Sekretær: Lene Buk
Bestyrelsesmedlem: Poul Carlsen
Veteranspilleudvalgsformand: Gert Højer Kristensen
Derudover er følgende valgt:
Seniorspilleudvalgsformand: Cecilie Bodholdt Pedersen
Ungdomsspilleudvalgsformand: Cecilie Bodholdt Pedersen
9. 2 bestyrelsessuppleanter: John Kroggaard
11. Veteranspilleudvalgsmedlemmer: Ole B. Jensen, Poul Carlsen og Kurt Knudsen (genvalgt)
16. 2 revisorer: Dorte Morsing og Ole Bennekou (genvalgt)

Ad pkt. X – Eventuelt
Christina Vester spurgte, om medlemmerne var interesseret i en fødselsdagsfest for klubben, og det var der
tilslutning til. Christina beder medlemmerne om hjælp til afholdelse af festen, når tiden nærmer sig.
Peter Sørensen: Bo Jensen fra Badminton Danmark (som har hjulpet os) vil meget gerne med til genåbningen
af den nye hal. Måske kan vi få nogle gode spillere ud til noget opvisning.
Medlemmerne må meget gerne gå ind på vores Facebook-side og like os.

Dirigenten (Ivan Nielsen) spurgte, om der var flere spørgsmål eller kommentarer. Det var der ikke. Han gav så ordet til
Jens Michael, der takkede for fremmødet, takkede dirigenten og takkede alle for deres indsats i årets løb. Der blev råbt
hurra for klubben.
Generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet.

______________________________
Referant: Lene Buk, sekretær

Dato: 29. maj 2016

____________________________
Dirigent: Ivan Nielsen

