
Referat af: 

 

Ordinær generalforsamling i BBK13, 20. marts kl. 20:30 

 

Generalforsamlingen indledtes, som sædvanen byder, med en frokostanretninng. 

 

Generalforsamlingens dagsorden var som bestemt i vedtægterne: 

 

1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning. 
3. Spilleudvalgenes beretning: 

a. Ungdomsudvalgsformandens beretning.  
b. Motionistudvalgsformandens beretning. 

c. Tirsdagsklubbens beretning. 
d. Seniorholdets beretning 

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
5. Indkomne forslag – Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
6. Kassereren forelægger bestyrelsens budgetforslag. Kontingenter uændret med und-

tagelse af baneleje på hverdage før kl. 21. Baneleje her nedsat fra kr. 3.400 til kr. 
3.200 årligt 

7. Valg til bestyrelse 
 Valg af formand i ulige år. Ivan Christiansen er villig til genvalg 
 Valg af kasserer i lige år. Ikke aktuelt. 

 Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en periode af 2 år. John Austin 
og Jens Johansen er villig til genvalg. Desuden er Tanja Dall villig til at indtræde 

bestyrelsen i ungdomsudvalget. 
 Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en periode af 2 år. Ikke aktuelt. 
 Valg af 2 revisorer hvert år. Vibeke Hald ønsker at udtræde og Karen Skakke 

Jørgensen villig til at indtræde og Mette Skagen er villig til genvalg. 
 

8. Eventuelt 
 

1. Som dirigent valgtes Ole Wein Svendsen, der konstaterede at indkaldelsen var ud-

sendt rettidigt og at generalforsamlingen følgelig var beslutningsdygtig. 

 

2. Formandens beretning: 

Denne var på forhånd gjort tilgængelig på foreningens hjemmeside og er som følger: 

 

Vedrørende seniorafdelingen: 

Det lykkedes af få et hold med i serie 1 i 2018. Holdet har vundet alle deres kampe og 

skal nu spille i Sjællandsserien i sæsonen 2019-20. Stort tillykke. 

 

Nyt voksenhold: 

Der blev også oprettet et nyt voksenhold for nybegyndere og letøvede hvor der blev 

tilknyttet en træner. Det blev en stor succes og allerede efter en måned var holdet 

fyldt op specielt af forældre til ungdomsspillerne. 



Vedrørende ungdomsafdelingen: 

Sæsonen 2018/19 har endnu engang været en stor succes takket være en stor ind-

sats af Anne Mette Elk som formand for ungdom. Medlemstallet har sprængt alle 

grænser og er nu oppe på mere end 170 ungdomsmedlemmer. Også stor tak til Jacob 

Eilersen i ungdomsudvalget samt de mange forældre der deltager til diverse arrange-

menter. 

 

Økonomien: 

Økonomien er god med et overskud på ca. 47.000 kr. Dette primært på grund af den 

store tilgang af ungdomsspillere. Siden denne sæson startede 1. august har vi sagt 

goddag til 168 nye medlemmer i klubben! Der foreslås en prissænkning på baneleje i 

badmintonhallen på hverdag mellem kl. 15-23 fra kr. 3.400 til kr. 3.200. 

 

Banetider: 

Vi har nu fået ekstra banetider til sæsonen 2019/2020 om torsdagen så vi har begge 

haller hele torsdagen. De vil blive udnyttet til seniorholdet samt ekstra tider til ung-

domsholdene. I Sjælsøhallen har vi fortsat banetider mandage og onsdage kl. 20-21. 

 

Efter gennemgangen af beretningen var der spørgsmål om sammenhængen mellem 

ungdomsafdelingen og seniorafdelingen. Der er enighed om at der er et betydeligt gab 

som ikke udenden videre lader sig lukke. Der blev ikke truffet beslutninger men 

spørgsmålet har bestyrelsens opmærksomhed.  

 

Der blev spurgt til et muligt samarbejde med skolerne. Klubben er åben over for dette 

men vil formodentlig måtte løse det tilhørende transportproblem.  

 

 

3A Ungdomsudvalgsformandens beretning.  
 

Ungdomsudvalget er vokset med 50 %, idet Tanja Dall nu deltager i arbejdet. (Se se-

nere under valg). Der er ansat en ledende træner, Teis Nielsen som (ud over selve 

træningsarbejdet) foretager holdadministration, træningsplanlægning, tilrettelægger 

trænersamarbejde og kurser. Vi har nu ansat 9 hovedtrænere, 4 hjælpetrænere. 

 

Arbejdet i ungdomsudvalget er baseret på nogle værdier som er gældende både i og 

uden for træningen: Alle er velkomne i fællesskabet. Alle har et ansvar for, at alle har 

det godt. Træningen er sjov, fordi den er seriøs og alles udvikling tilgodeses på hold-

træningen. 

 

Ud over den daglige træning styrer ungdomsudvalget en række andre sportslige akti-

viteter, blandt disse introstævner for nye medlemmer, klubmesterskaber og afvikling 

af U15 i Landsdelsmesterskaberne. Desuden har udvalget indsendt ansøgning om til-

ladelse til at tilbyde sin egen åbne turnering. 



 

Holdturnering omfatter 7 hold ud over et holdfællesskab med Farum, 2 hold har delta-

get i SM og 4 hold har kvalificeret sig til DM. 

I lighed med tidligere år er der gennemført en række sociale arrangementer, blandt 

disse: Fredagscafeer, overnatninger, filmaftener (hvortil klubben har indkøbt en pro-

jektor), juleturnering og natminton. 

 

Der er indført familiespil, således at forældre til medlemsbørn kan spille familiebad-

minton på ledige weekendtider. For særligt talentfulde børn er der indført træning 

med særligt fokus på teknik og der findes individuel træning og træningssamarbejde 

med andre klubber.  

 

I løbet af sæsonen har vi fået nyt klubtøj og der er fremstillet en sejersskammel. I 

fremtiden pønses der på at gennemføre en klubtur, at undersøge et samarbejde / 

overlap med seniorholdet, at øge samarbejdet med forældre og forhåbentlig at kunne 

tilbyde vore egen åbne turnering i den kommende sæson. Den kunne passende kaldes 

Ivan Cup. 

 

Der er nu 172 ungdomsmedlemmer, en stigning på ca. 50, plus de ca 10 medlemmer 

på prøve. Der er 7 hold der detager i holdkampe. Antallet af stævndeltagere er nu så 

stort (væsentligt over 100) at det ikke længere tælles.   

 

Kort sagt: Det går ret godt. 

 

 

3 B. Motionistudvalgsformandens beretning. 
 

Der er ikke meget nyt under solen, ej heller om aftnerne i badmintonhallen, og dog. 

Der i indeværende sæson flere aktive voksne, end i foregående år. 

Men noget er der sket, for ud over vort normale tilbud om ”onsdagsspil” kl. 18-20, så 

er der taget initiativ til et hold tirsdag aften i hal 1. Her er der som på onsdagsholdet 

rigtig god tilslutning. Om onsdagen er der tilmeldt 46 deltagere og om tirsdagen godt 

20. 

Også i indeværende sæson deltager BBK13 i motionsturnering under DGI. Disse delta-

gere kommer primært fra onsdagsspillerne, i og med nogle her føler trang til lidt mere 

motion og større udfordringer. 

Igen i år har der været 5 hold, 3 hold bestående af 4 herrer og 2 hold med fordeling 4 

herrer og 2 damer. 

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

placeringer p.t. hvor ikke alle kampe er spillet endnu: 



Drengeholdene. Mester pulje 1 – 11 af 11, Serie 3 pulje 1, hvor vi har 2 hold som del-

tagere – henholdsvis nr. 4 og 4 af 10. 

Holdet i mesterrækken har det hårdt, og udsigten til overlevelse ligger på et meget 

lille sted, mens skæbnen for holdene i serie 3 ser mere stabilt ud til at overleve for 

dem begge. 

 

Mix-holdene. Begge 4+2 deltager i Serie 3-4 pulje 1 – her er placeringerne 5 og 8 af 

8. Begge hold forventes at blive, da ingen rykker ned fra denne række 

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

forbindelse med registrering af spillere. 

 

Vi ser frem til en ny god sæson efter sommerperioden. 

 

 

3C.  Tirsdagsklubbens beretning. 

 

Tirsdagsklubben har nu 15 tilmeldte medlemmer. 

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

en kop kaffe og spiser en småkage eller to. 

 

Ved sæson start holdes der opstart på følgende måde: 

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 juleafslutningen 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. 

 

 

3D. Seniorholdets beretning 
 

Martin Schmidt blev tilkaldt fra træningen og forklarede om sæsonen:  

Holdet, der spiller i serie 1, har vundet samtlige kampe og er nu sikret oprykning uan-

set at alle kampe endnu ikke er spillet. Holdet har så mange points, at det ikke læn-

gere kan indhentes.  Den seneste kamp mod den formodet sværeste konkurrent blev 

vundet 10 – 3. Fremmødet til træningen har til tider været beskedent og til enkelte 



holdkampe har det været nødvendigt (og muligt!) at tilkalde reserver blandt forhen-

værende BBK spillere.   

 

Til træning har det særligt været svært at finde damer nok. Ved at flytte træningen til 

torsdag (som er muliggjort ved at vi nu har også hal 2) forventes det at vi kan til-

trække yderligere to damer.  

 

 

4. Regnskab. 

 

Karin Christiansen fremlagde regnskabet. Det er herunder gengivet i hovedtal. Læsere 

som ønsker at se det samlede regnskab med alle detaljer kan få dette tilsendt ved at 

fremsætte ønsket til info@bbk13.dk eller ved at finde det på hjemmesiden.  

 

Resultatopgørelse for perioden 

1. januar - 31. december 2018 

    2018   
Note    dkk   

        

       
1 Kontingentindtægter........................................  503.235   
2 Tilskud.............................................................  76.524   
3 Salgsindtægter................................................  61.457   
4 Sponsorindtægter............................................  0   
  Renteindtægter, bank......................................  0   

 Kontingent, Ungdom 2-3 gange ugentligt      

       

 Bruttofortjeneste..............................................  641.216   

      
5 Personaleomkostninger..................................  327.894   
6 Udvalg mv....................................  .................  700   
7 Administration..................................................  56.800   
8 Boldforbrug......................................................  120.050   
9 Klubtrøjer og udstyr.........................................  30.979   

10 Deltagelse eksterne turneringer......................  14.971   
11 Klubmesterskab og ungdomsturneringer........  41.965   
        

 Resultat før afskrivninger og renter.................  47.857   

       

 Finansielle omkostninger.................................  0   

       

 Årets resultat, ...............................................  47.857   
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 BALANCE PR. 31. december 2018 

 AKTIVER 
        

     31.12.2018   

 Note    dkk   

         
        

  Bank.................................................................  917.578   

  Kassebeholdning.............................................  0   
  Debitorer..........................................................  0   
         

        

  Omsætningsaktiver i alt ..............................  917.578   
         

        

  AKTIVER I ALT...............................................  917.578   

        
 

 BALANCE PR. 31. december 2018 

 PASSIVER 
        

     31.12.2018   

 Note    dkk   
        

  Egenkapital primo.........................................  666.036   

  Periodens resultat.........................................  47.857   
         

        

  Egenkapital i alt .........................................  713.893   
         

        

 12 Anden gæld....................................................  24.554   

  Skyldige deposita......   42.200   

  Forudbetalte kontingenter..............................  136.930   
         

        

  Gældsforpligtelser i alt ...............................  203.684   
         

        

  PASSIVER I ALT..........................................  917.578   
 

Regnskabet blev godkendt. 

 

 

5. Indkomne forslag. 

 

Der var ingen indkomne forslag. 



 

6. Kassereren forelægger bestyrelsens budgetforslag.  
 

Kontingenter foreslås uændret med undtagelse af baneleje på hverdage før kl. 21. Ba-
neleje her nedsat fra kr. 3.400 til kr. 3.200 årligt. 
 

Budget 2019 

Indtægter Antal Stk pris I alt 

        

Baneleje før kl. 14  3      1.800       5.400  

Baneleje efter kl. 14 (Gennemsnitspris per 
udlejet bane) 24      2.950     70.800  

Seniorer onsdag kl 20-22 incl. bolde 12      1.800     21.600  

Ungdom 1 spilledag om ugen 50      1.200     60.000  

Ungdom 2-3 spilledage om ugen 95      1.650    156.750  

Fællestræning tirsdag kl. 19-20 incl. bolde 22      1.400     30.800  

Fællestræning onsdag kl. 18-20 incl. bolde 45      1.800     81.000  

Spil på ledige baner 34         800     27.200  

Firma 2      8.500     17.000  

Baneleje fredag 4      1.800       7.200  

Baneleje lørdag 3      1.800       5.400  

Baneleje efter kl. 21 2      2.500       5.000  

Tirsdagsklubben kl.10-11 incl. bolde 16         800     12.800  

        

Kontingenter 500.950      

Kommunalt tilskud 85.000      

Salg af bolde 28.000      

Dåsepant 3.000      

Sponsorer           -        

Eksterne turneringer           -        

        

I alt  616.950      

        

Udgifter       

Administrationsomkostninger 25.000      

Trænerlønninger 375.000  ######## 3315,789 

Rekvisitter & diverse 20.000  385 -20000 

Boldforbrug 130.000      

Tøj til ungdoms holdspillere og trænere 10.000      

Kontingent, DGI Nordsjælland 2.300      

Kontingent, Badminton Danmark 4.200      

Badminton Danmark, 7 ungdomshold 4.900      

Badminton Danmark, 5 motionisthold 3.500      

Badminton Danmark, 1 seniorhold 2.000      

Deltagelse i Dansk Mesterskaber Ungdom 7.000      

Klubmesterskab ungdom 3.000      

Kurser til ungdomstrænere 25.000      

I alt 611.900      

        

Overskud 5.050      



 

Budgettet blev godkendt efter en kort gennemgang af Ivan. 

 

 

7. Valg til bestyrelse 

 
Valg af formand i ulige år. Ivan Christiansen er villig til genvalg 
Valg af kasserer i lige år. Ikke aktuelt. 

Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en periode af 2 år. John Austin og 
Jens Johansen er villig til genvalg.  

Desuden er Tanja Dall villig til at indtræde bestyrelsen i ungdomsudvalget. 
Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en periode af 2 år. Ikke aktuelt. 
Valg af 2 revisorer hvert år. Vibeke Hald ønsker at udtræde og Karen Skakke Jørgen-

sen villig til at indtræde og Mette Skagen er villig til genvalg. 
 

Alle der genopstillede blev genvalgt. 

 

Tanja Dall blev nyvalgt til ungdomsspilleudvalget. 

 

Karen Skakke Jørgensen blev nyvalgt som revisor.  

 

8. Eventuelt.  

 

Der blev spurgt til kønsfordelingen blandt ungdommen. Der forelå ingen konkrete tal 

men Anne Mette kunne oplyse, at der er langt flere drenge end piger. Dette førte til et 

forslag om at forsøge med at oprette en træningsgruppe kun for piger. Det vil indgå i 

bestyrelsens overvejelser. 

 

Det er kendt at et par af de større børn efter sommerpausen skal i gymnasiet eller på 

efterskole. Det foresloges derfor at det overvejes at imødegå det fald i deltagelsen i 

den pågældende alder ved at reducere kontingentet. Det vil også indgå i besyrelsens 

overvejelser.  

 

Bestyrelsen har i året forsøgt at fortsætte vor tradition for selv at besørge den indven-

dige vedligeholdelse. I 2018 har vi bl. a. syet nye gardiner til kontoret. De gamle var 

totalt mørnet af 30 års direkte solpåvirkning. (Med tak til Karin for at udføre arbejdet 

og til kommunen for at betale stoffet). 

 

Herefter ønskede ingen ordet og formanden takkede dirigenten for god og myndig le-

delse af generalforsamlingen. 

 

Referent John Austin.  

 

 


