Referat fra generalforsamling i Badmintonklubben BK36 afholdt den 4. maj 2018 i Brønshøj Sportshal.
Til stede var i alt 13 medlemmer plus bestyrelsen.

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 modtog valget. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
indkaldt i henhold til klubbens love – via mail til medlemmerne den 17.03. og ved angivelse på klubbens hjemmeside.
Derefter gav han ordet til Jens Michael Bisgaard for aflæggelse af bestyrelsens beretning.

Ad pkt. II – Bestyrelsen aflægger beretning
Formand Jens Michael Bisgaard:
Det er vores første rigtige sæson tilbage i hallen. Der er stadig nogle problemer, men Gert har kontakt til kommunen og
arbejder på at få dem løst.
Vi har blandt andet, som I jo nok ved, haft problemer med adgangssystemet, det burde dog være ok nu.
Gert arbejder også på at få bænke og knager i omklædningsrummene.

Der er desuden flere ting, vi ikke selv har indflydelse på. Vi har blandt andet været nødt til at aflyse træninger, fordi
skolen har skullet bruge hallen til prøver, ligesom hallen har været brugt til kommunalvalget.
Vi er, som I ved, medlem af badminton København og DGI, og de samarbejder om at få flere til at spille badminton, så
må vi se, om det også er noget, vi kommer til at nyde godt af.
Vi har stadig ledige baner i anden time af fællestræningen mandag. Derudover har vi faktisk også hallen i endnu en time
mandag.
Med hensyn til sommertræning, bliver den også afholdt i år, hvor tilmelding sker via Holdsport.
Vi har ikke afholdt klubmesterskaber i nogle år. Årsagen er blandt andet, at vi har været i Grøndalcentret, og at der de
sidste år, vi havde klubturnering, ikke var mange tilmeldte. Det betød, at flere rækker blev slået sammen, og det var
ikke noget, alle var lige glade for. Skal vi indføre klubmesterskaber igen?
Det blev et Ja fra de fremmødte.
Michelle: Det giver også noget sammenhold i klubben.
Christina: Vi har flere timer, der kan bruges på klubmesterskabet, hvis det bliver nødvendigt.
Sammenfattende blev det til, at spilleudvalget skal forsøge at lave klubmesterskaber næste år (så skal skolen heller ikke
bruge hallen til prøver, da de forhåbentlig er færdig med renoveringen og har egne lokaler igen).
Hvad angår sociale arrangementer har vi afholdt juleturnering og -spisning samt en klubfest for at markere, at klubben
er blevet 80 år, og at vi er kommet tilbage i hallen igen.
Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.

Ad pkt. III – Seniorspilleudvalget aflægger beretning
Cecilie Bodholt Pedersen (står for seniorholdet):
Det har været en god sæson. Udover de spillere, vi allerede havde, har vi fået en del nye spillere.
Med hensyn til holdturneringen blev holdet nummer 8 ud af 10.
De nye spillere betyder, at vi flere gange har været for mange til træning. Det bliver vi nødt til at løse på en eller anden
måde.
Bestyrelsen foreslår, at man som en forsøgsordning kun må spille på seniorholdet, hvis man er under 50. Begrundelsen
er, at formålet med seniorholdet er at få flere unge spillere til klubben, og så nytter det ikke noget, at spillere over 50
optager pladser for de yngre. Spillerne over 50 kan spille på fællestræningen mandag – og flere af dem spiller også
allerede på fællestræningen, samtidig med at de deltager om onsdagen.
Dette skabte en hel del debat blandt medlemmerne, men blev dog vedtaget. Ivan foreslog, at diskussionen blev fortsat
under Eventuelt (jeg har lavet et kort sammendrag under Eventuelt).
Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. IV – Veteranspilleudvalget aflægger beretning
Gert Kristensen:
Mandagsfællestræningen kører godt i første time, men i anden time kommer der ikke så mange. Det vil vi prøve at rette
op på. Vi har i bestyrelsen talt om, at det måske vil være en idé at sætte en træner på i anden time, nu hvor nogle af dem,
der har spillet på onsdagstræningen, kun skal spille om mandagen. På den måde får de træner på, ligesom de havde om
onsdagen. Vi har tænkt os at prøve og se, om det gør noget ved fordelingen af spillere om mandagen. Hvis det ikke
virker, må vi fosøge noget andet.

Med hensyn til holdturneringen kunne det være gået bedre. Og det kan stadig være svært at få spillere til at spille
holdkamp.
Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. V – Ungdomsspilleudvalget aflægger beretning
Ungdomsformand Cecilie Bodholdt Pedersen:
Vi har desværre været nødt til at trække U13-holdet på grund af manglende interesse for at spille turnering.
U15-holdet har klaret sig fint.
Vi har haft Phillip som træner, og ham har vi været glade for. Vi var i gang med forhandlinger med Phillip om en
kontrakt for sæsonen 2018-2019, men han var interesseret i et job i Schweiz, hvor han først ville få endelig besked om,
hvorvidt han havde fået jobbet, senere. Det turde vi ikke vente på, så vi er gået i gang med at søge efter en ny træner, og
vi har allerede fået henvendelser fra en relevant.
Beretningen blev godkendt.

Ad pkt. VI – Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Kassereren (Helle Sørensen) fremlagde regnskabet.
Kommentar fra Helle: Der har været tale om en del rykkergebyrer i år.
Der var ingen spørgsmål, og regnskabet blev godkendt.

Ad pkt. VII – Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Kassereren (Helle) fremlagde budgettet.
Helle begyndte med at sige, at det har været lidt svært, da vi ikke ved, om vi har en træner til sæsonen.
Der var forslag om at fastholde kontingentet på samme niveau som i år indtil december, det vil sige kr. 800 for
veteraner og kr. 1.200 for ungdom og seniorer. Nye medlemmer skal betale kr. 200 i indskud.
Der vil blive pålagt et rykkergebyr på kr. 50 ved manglende indbetaling.
Der var ingen spørgsmål.
Budgettet blev taget til efterretning, og kontingentet fastlagt.

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

Ad pkt. IX – Valg
Følgende bestyrelsesmedlemmer var på valg:
Formand: Jens Michael Bisgaard.
Jens Michael valgte ikke at stille op igen, da Cecilie B Pedersen gerne ville være formand, og det passede Jens Michael
fint. Cecilie blev valgt.
Sekretær: Lene Buk (genvalgt)
Medlem af seniorspilleudvalget: Michele Kreutzer Källstrøm
Veteranspilleudvalgsformand: Gert Højer (genvalgt)
2 revisorer: Dorte Morsing og Ole Bennekou (genvalgt)
1 revisorsuppleant: Anette Ruby (genvalgt)
Da Cecilie B Pedersen blev valgt til formand for klubben, ønskede hun ikke længere at bestride posterne som
seniorspilleudvalgsformand og ungdoms(spilleudvalgs)formand.

I stedet for Cecilie blev følgende valgt:
Seniorspilleudvalgsformand: Mads Benfeldt Mollerup.
Ungdoms(spilleudvalgs)formand: Rizwan Khan.

Bestyrelsen består herefter af:
Formand: Cecilie B. Pedersen
Næstformand: Christina Buk Vester
Kasserer: Helle Sørensen
Sekretær: Lene Buk
Bestyrelsesmedlem: Kasper Pedersen
Veteranspilleudvalgsformand: Gert Højer Kristensen
Seniorspilleudvalgsformand: Mads Benfeldt Mollerup
Ungdoms(spilleudvalgs)formand: Rizwan Khan

Ad pkt. X – Eventuelt
Allerførst en stor tak og bifald til Jens Mchael Bisgaard for hans mange år (8) som formand.
Jens Michael takkede for bifaldet, og Helle Sørensen fortalte, at Jens Michael får en lille erkendtlighed senere.
En del af medlemmerne udtrykte bekymring for, hvad det ville betyde for dem, at bestyrelsen i forbindelse med
pladsproblemer på seniortræningen havde indstillet, at kun spillere under 50 kunne deltage i seniortræningen.
Bekymringen gik blandt andet på styrkeforholdet mellem dem, der spiller om mandagen og dem, der spiller om
onsdagen. Det håber vi at kunne råde bod på ved som en forsøgsordning at sætte en træner på i anden time, så det
forhåbentlig tiltrækker nogle "stærkere" spillere også.
Vi håber også, at det kan være med til at afhjælpe den situation, at rigtig mange gerne vil spille i første time om
mandagen, og faktisk ingen i anden time. Flere gange er der kun en 4-5 stykker i anden time, hvoraf mange går efter en
halv time.
En træner i anden time (20-21) kan måske også få nogle til at fortsætte med at spille i timen senere.
Et andet forslag gik på, at vi kunne inddele mandagstræningen i 2 x 1,5 time, men i første omgang prøver vi med en
træner.
Det blev spurgt, om seniorerne gerne måtte komme på mandagstræningen, og det må de gerne.
Og spillere over 50 må gerne spille med på seniorholdet i turneringkampe.
Med hensyn til betaling blev det aftalt, at vi som en forsøgsordning i første halvdel af sæsonen bibeholder beløbene,
som de er nu. Så må vi se på, om det skal ændres til januar.
Et andet emne var klubfesten, hvor Gert fortalte, at der var blevet uddelt vin og plaketter til de spillere, der havde haft
jubilæumskampe.
Poul Carlsen takkede for udnævnelsen til æresmedlem.
Ole Bennekou mindede om, at det er vigtigt, at vi bruger alle vores timer, da de ellers kan blive taget fra os igen.
Derudover var der ikke flere spørgsmål og kommentarer.
Dirigenten gav ordet til Jens Michael, gav stafetten videre til Cecilie. Cecilie takkede for god ro og orden, takkede
dirigenten, takkede for fremmødet samt takkede bestyrelse og spilleudvalg for deres arbejde.
Derefter blev der udråbt et hurra for klubben.
Generalforsamlingen blev erklæret for afsluttet.

______________________________
Referant: Lene Buk, sekretær

Dato: 04. september 2018

____________________________
Dirigent: Ivan Nielsen

