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Referat generalforsamling onsdag d. 22. marts 2017 kl. 20.30 

Formanden bød velkommen 

1. Valg af dirigent. 
 
Ole Weien Svendsen blev valgt. 
 
Ole kunne konstatere at indkaldelse var indkaldt rettidigt ifølge vedtægterne (min. 3 ugers 
varsel), idet der var opslag i hallen allerede fra 1. februar. Desuden mail til samtlige med-
lemmer d. 21. februar om ordinær generalforsamling. 
 

 

2. Formandens beretning for Birkerød BK13. 

Vedrørende seniorafdelingen: 

Der vil fra den kommende sæson være en seniorafdeling i klubben. Det vil ske via tidligere 

BBK spillere og håber vi kan starte holdet i Sjællandsserien, ellers bliver det i serie 1. 

Vedrørende ungdomsafdelingen: 

Sæsonen 2016/17 har været en stor succes takket være Anne Mette Elk der har ydet en 

kæmpe indsats som formand for ungdom. Vi har nu 100 ungdomsspillere og 5 hold delta-

ger i turneringer. Desuden er der nu mange ungdomsspillere der er ude til stævner hvor vi 

mange gange har haft en træner med. 

Vedrørende motionistafdelingen: 

Vores motionisthold om onsdagen kl. 18-20 har igen været fyldt op, så det har ikke været 

muligt at tage flere ind. Der er i denne sæson tilmeldt 46 spillere. 

Økonomien: 

Baneleje i tidsrummet 15-21 mandag til torsdag blev nedsat med 10% til denne sæson. Der 

er dog fortsat samme indtægt, da der er udlejet flere baner. Der foreslås en yderligere pris-

sænkning på 5% til den kommende sæson da vi stadig har ledige baner. 

Trænerlønningerne er lavere end budgetteret da vi ikke havde trænere med til stævner i 1. 

halvår 2016. 
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Banetider: 

Vi regner med at få tildelt de samme banetider i sæson 2017/2018 som i indeværende sæ-

son af Rudersdal kommune i badmintonhallen. 

Sjælsøhallen har vi kun reserveret banetider onsdage og fredage aftener. Vi ved på nuvæ-

rende tidspunkt ikke om vi kan beholde Sjælsøhallen hele sæsonen. 

 

Øvrige: 

Det blev besluttet at vi i denne sæson ville invitere forældre til ungdomsspillere til at kom-

me og spille sammen med børnene lørdag eftermiddag samt søndag når der var plads i hal-

len. Det har været en stor succes og givet øget social samvær både til turneringer og fre-

dagscafeer. 

I efteråret fik vi installeret internet samt TV i cafeteriet. Vi har dog på sidste bestyrelses-

møde besluttet at droppe TV-pakken, da der ikke var den store interesse. Der er i stedet for 

opsat en Cromecast på TV. Nærmere beskrivelse følger senere. 

Formand 

Ivan Christiansen (ivanchr@mail.tele.dk) 

 

3. Spilleudvalgenes beretning: 
 

a. Ungdomsudvalgsformandens beretning. 
 
Der har i sæsonen været et samarbejde med DGI om at udvikle ungdomsafdelingen. 
Det har resulteret i en række nye aktiviteter. 
Hjemmesiden er blevet opdateret og gjort lettere tilgængelig, der er indført forskellige fly-
ers og foldere. Klubben har fået en hjemmeside som både anvendes af spillere og navnlig 
af trænere. 
Der er indført individuel træning for interesserede, mulighed for fleksibelt holdvalg. 
Der er indført træner-coaching ved stævner. 
Der er indført Familiespil og skolesamarbejde. 
Der er indført mulighed for afholdelse af fødselsdage og sociale arrangementer som: 
Fredagscafe, Juleturnering, Natminton og Sæsonafslutning. 
Der er anskaffet nye klubtrøjer. 
Ungdomsafdelingen har netop nu 99 medlemmer plus løbende 5 til 10 ”på prøve” 
Der er 5 holdkamphold med 26 deltagere. 
Der har været 53 (kendte) deltagelser i åbne stævner  
(Der er 19 tilmeldte til senest turnering) 
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b. Motionistudvalgsformandens beretning. 
 

Sæson 2016-17. 

Parten af klubbens medlemmer som motionister afviger ikke meget fra år til år, ca 175. 

Medlemmer der ønsker lidt motion og udøver det i vore funktionsdygtige forhold, får ikke 

meget bedre. 

Som tilbud til denne medlemsskare er der vort ”onsdagsspil”, onsdage fra kl. 18-20, og i in-

deværende sæson er der fyldt helt op med tilmeldinger, faktisk det maksimale på 48. Her 

ydes der først den fysiske udfoldelse på banerne, hvorefter en del udfylder den sociale fak-

tor med hygge her i opholdslokalet. 

Nogle blandt motionisterrne føler også trang til lidt konkurrence, hvorfor klubben har hold 

tilmeldt motionsturnering i regi af DGI. I År har der været 5 hold, 3 stk. bestående af 4 her-

rer og 1 stk. med fordeling 4 herrer og 4 damer og 1 stk. med fordeling 4 herrer og 2 da-

mer. 

Resultaterne af indsatserne på banerne, såvel ude som hjemme, har givet følgende place-

ringer: 

Drengeholdene. Mester pulje 1 – 3 af 7, Serie 2 pulje 1 – 7 af 7, Serie 3 pulje 1 – ligger p.t. 

som nr 4 af 11, men de mangler endnu at spille den sidste kamp, hvilket kan ændre en 

smule på placeringen, vi må se. 

Mix-holdene. 4+2 Serie 3-4 pulje 1 – 2 af 8, 4+4 Serie 4 pulje 1 – 4 af 6. 4+ 2 holdet har jo 

gjort en flot indsats og kan risikere at rykke op, et forhold holdlederen må udrede med spil-

lerne. 

At stille hold er en gang imellem noget af en udfordring for holdlederne, men det er da 

stort set lykkedes hver gang, så, tak til holdlederne Rene – Henrik – Michael og Kim for de-

res indsats, og bestemt også en tak til Henrik for arbejdet som min sekretær i forbindelse 

med registrering af spillere. 

Ser frem til en ny god sæson efter sommerperioden. 

 
 

 c. Torsdagklubsformandens beretning 

Torsdagsklubben har nu 18 tilmeldte medlemmer. 

Der spilles torsdag mellem 10-11 og herefter går en del af os op i cafeteriet og drikker en 

kop kaffe og spiser en småkage eller 2. 

Ved sæson start holdes der opstart på følgende måde: 
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 Vi mødes kl. 09.00 til morgenkaffe 

 Spiller en lille turnering af ca. 4 gange 15 minutter 

 Bader og spiser frokost herefter 

 Slutter af med en kop kaffe, så er det meste af dagen gået. 

Samme model fungerer til jul og til afslutningen af sæsonen 

Til sæsonafslutningen bliver tidligere medlemmer inviteret med til frokosten. 

Endelig holdes en skovtur i slutningen af maj. Her får tidligere medlemmer også lov at være 

med hvis de har lyst. 

 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
 

Kommentarer til Regnskabet for 2016: 

Generelt kan man sige, at der er et overskud på ca. 87.000 kr. Nedenfor ses kommentarerne til de enkelte 

poster i noterne i regnskabet. 

Kontingentindtægter 

Hvis man gennemgår regnskab sat op mod budget er der følgende bemærkninger: 

 Der er en ekstraindtægt på ca. 10.000 kr. på ungdomskontingenter der skyldes mange nye aktivite-

ter der har tiltrukket flere ungdomsspillere. 

 Vi har nu 3 firmaer der lejer baner og derfor en ekstraindtægt på kr. 3.600 

 Fællestræning onsdag ligger 8.000 over budgettet 

Tilskud 

Kommunalt tilskud er ca. 5.000 kr. lavere end budgetteret, da vi havde færre børn i 2015. 

Salgsindtægter 

 Dåsepant var ca. 1.000 kr. over budgettet. 

 Salg af badmintonbolde ca. 6.000 kr. over budgettet (modsvarer ligeledes højere forbrug af bolde) 

 Salg af sportstøj kommer indtægten på ca. 4.300 delvis fra poloer via sponsoraftale med RSL. 

 Personaleomkostninger 

 Personaleomkostningerne er blevet ca. 80.000 kr. mindre end budgetteret, da vi i første halvår af 

2016 ikke have så mange arrangementer for ungdom. Vi har i 2. halvår deltaget i mange stævner 

hvor der har været træner med ude og det har været en stor succes.  

Administration 

 Der er brugt flere penge på administration end budgetteret ca. 13.000 kr. 
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 Det er bl.a. til køb af TV (5.000 kr.) og månedlig abonnement på TV og internet (ca. 520 kr. per må-

ned). 

 Det er nu besluttet at sløjfe TV abonnement og bibeholde internet (fra 8/3-17). Herefter kr. 250 per 

måned. 

 Der er i stedet etableret cromecast på TVét. 

 Køb af udstyr til Natminton kr. 8.000 

 Ombetrækning af stole i cafeteriet kr. 9.750 

 Boldforbrug 

 Indkøb af bolde har været større en budgetteret, skyldes delvis indkøb ultimo december (16.000 

kr.) samt større salg af bolde. 

Deltagelse i eksterne turneringer 

 Der var budgetteret med ca. 3.000 kr. for meget til de forskellige forbund. 

Klubmesterskaber og ungdomsturneringer 

 Der er kun brugt få penge på hjælpetrænerkurser i 2016. Da klubben har stillet hallerne til rådighed 

har vi kun betalt for 1 gange hjælpetrænerkursus, men har haft 4 med på kurserne. 

 Der har været afholdt klubmesterskaber for børnene, men vi brugte kun 1.100 kroner på arrange-
mentet. 

 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt uden anmærkninger. 

 
 

5. Indkomne forslag til generalforsamlingen 
 

 Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
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6. Kassereren forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige 
kontingenter til godkendelse. 
 

 

KONTINGENTER i Birkerød BK13 
   

 

Prisen for at spille badminton afhænger af bl.a. hold, alder og tidspunktet 
hvor du spiller 

   

     

 

Nedenfor ser du forslag til kommende kontingenter.  
   

     
  Kontingentoversigt sæson 2017 – 2018     

 Nr.  Tekst Enhed Pris 
 1 Fast banetid inden kl. 14, mandag til torsdag i badmintonhallen 

Pr. bane  Kr. 2400  

 
2 Fast banetid efter kl. 14 og indtil kl. 21, mandag torsdag badmintonhallen *) 

Pr. bane  Kr. 3400  

 
3 Fast banetid efter kl. 21 og indtil kl. 23 mandag til torsdag i badmintonhallen **) 

Pr. bane  Kr. 2500  

 

4 
Fast banetid fredag og lørdag i badmintonhallen (der kan forekomme max 2-3 aflysninger per 
sæson) 

Pr. bane  Kr. 1800  

 
5 Fast banetid i Sjælsøhallen onsdag indtil kl 21.00 

Pr. bane  Kr. 1600  

 
6 Fast banetid i Sjælsøhallen double onsdag indtil kl 21.00 

Pr. bane  Kr. 3000  

 
7 Fast banetid i Sjælsøhallen single mandag og onsdag fra kl. 21.00 samt fredag 

Pr. bane  Kr. 1000  

 
8 Fast banetid i Sjælsøhallen double mandag og onsdag fra kl 21.00 samt fredag og søndag 

Pr. bane  Kr.1800  

 

9 
Ekstra banetid(er) medlemmer med fast banetid: (50% af billigste baneleje refunderes efter-
følgende) 

Pr. per-
son  

  

 
10 Fællestræning motionister (onsdag kl. 18 – 20) inklusive bolde  

Pr. per-
son 

 Kr. 1800  

 
11 Torsdagsklubben (torsdag kl. 10 til 11) inklusive bolde 

Pr. per-
son 

 Kr. 800  

 
12 Spillere UDEN fast banetid, ”Spil når du vil på en ledig bane” 

Pr. per-
son 

 Kr. 800  

 
13 Ungdomsspillere med 1 spilletid om ugen inklusive bolde og træner 

Pr. per-
son 

 Kr. 1200  

 
14 Ungdomsspillere med 2 spilletider om ugen inklusive bolde og træner 

Pr. per-
son 

 Kr. 1500  

 

     
Kontingenterne gælder for en hel sæson.  

   

 
*) Giver også ret til at spille på andre tidspunkter som "spil når du vil på ledige baner" 

   

 
**) Giver også ret til at spille på andre tidspunkter man-torsdag efter kl. 21 samt fredag og lørdag som "spil når du vil på ledige baner" 

 
 

Kontingentindtægter 

Kontingentindtægterne for 2017 er beregnet med udgangspunkt i antallet af medlemmer vi har på 

nuværende tidspunkt. Vi har besluttet at reducere priserne for baneleje hverdage kl. 14-21 yderli-

gere med ca. 5% Desuden er baneleje fredag og lørdag reduceret med 10% da der kan forekomme 

aflysninger med 2-3 gange om året. 
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Tilskud 

Kommunalt tilskud har vi sat til det samme beløb, som vi har modtaget i 2016. 

Salgsindtægter 

Salg af badmintonbolde og indtægter fra dåsepant er sat lidt højere end i 2016. 

Personaleomkostninger 

Personaleomkostningerne er sat til 230.000 kr. Det er ca. 70.000 højere end udgiften i 2016. Vi vil 

også i den kommende sæson have trænere med til 6-7 stævner som udvælges af trænerne og 

ungdomsformanden. Desuden fortsætter vi med individuel træning om fredagen for børn der øn-

sker ekstra træning. 

Administration 

Der er budgetteret med 20.000 til administration, som indeholder rekvisitter og hjemmeside. 

Boldforbrug 

Boldforbruget er sat til 120.000 kr. Forhøjelsen sker primært fordi vi nu får en eliteafdeling i klub-

ben. 

Klubtrøjer og udstyr 

Der er budgetteret med 3.000 kr. til klubtrøjer eller lignende til ungdomsafdelingen. 

Deltagelse i eksterne turneringer 

Der er budgetteret med 12.800 kr. til kontingenter til SBKr og DGI samt betaling for deltagelse i 

turneringer i de 2 organisationer. 

Klubmesterskaber og træneruddannelser 

Der er budgetteret med 7.000 kr. til klubmesterskaber for ungdom, samt hjælpetrænerkurser og 

evt. åbenthusarrangement for at trække nye børn til. 
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7. Valg til bestyrelsen. 
 
. 

Valg af formand i ulige år. Ivan Christiansen er villig til genvalg. 
 
Valg af kasserer i lige år.  
. 
Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en periode af 2 år. Jens Johansen og John Austin er 
villig til genvalg. 
 
Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en periode af 2 år. 
 
Valg af 2 revisorer hvert år. Vibeke Hald og Mette Skagen er villige til genvalg 
 

8. Eventuelt 
 
På forespørgsel kunne bestyrelsen oplyse, at den i de forgangne år egenhændigt har udført for-
skellige vedligeholdelsesaktiviteter, i visse tilfælde med kommunal betaling af materialeom-
kostninger. Dette gælder f. eks: 
 
Udskiftning af ventilationsriste i Hal 2 og baderum. Materiale betalt af kommunen. 
Afkortning af bænke af hensyn til bordtennisborde der benyttes til Racketlon. 
Udbedring og maling af huller i gibsvægge i begge haller. Materiale betalt af kommunen. 
Ombetrækning af stolesæder i cafeteriaet, her har klubben betalt for ombetrækning kr. 9.750. 
Stoffet betalt af kommunen. 
Udskiftning af opvaskemaskine betalt af klubben kr. 3.590 
Etablering af internet i hallen. Oprettelse kr. 999 og månedlig kr. 249 
Montering af 55” fladskærm til bl.a. undervisningsbrug kr. 4.999 
Rengøring i tilfælde hvor den kommunale rengøring har svigtet. 
Afkalkning af bruserhoveder. 
Vask af gardiner. 
Udskiftning af mørnede gardinhægter. 
 
P.t. overvejes udskiftning af gardiner i kontoret.  
 
 
Dirigenten kunne herefter takke for god ro og orden. 

Referent: John Austin 


