Referat af ordinær generalforsamling i Birkerød BK13
Afholdt den 2. juni kl. 20:30 i cafeteriaet.
Iflg vedtægterne gælder følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Spilleudvalgenes beretning
a. Senior I spilleudvalget
b. Ungdomsspilleudvalget
c. Veteranspilleudvalget
d. Senior II spilleudvalget
e. Torsdagsklubben m/k
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Kassereren forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige kontingenter til godkendelse.
7. Valg til bestyrelse
a. Valg til formand – i ulige år
b. Valg af kasserer – i lige år
c. Valg af 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer – i lige år – for en periode af 2 år
d. Valg af 2 til 3 bestyrelsesmedlemmer – i ulige år – for en periode af 2 år
e. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen – hvert år
f. Valg af 2 revisorer – hvert år.
8. Eventuelt
Til generalforsamlingen var fremmødt 8 medlemmer heraf 5 bestyrelsesmedlemmer
1. Formanden bød velkommen og foreslog Ole Wein som dirigent. Ole valgtes. Han
konstaterede derpå at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
2. Formanden fremlagde følgende beretning:
Endnu engang blev vi overhalet af COVID-19 pandemien med en langvarig nedlukning. Vi valgte at følge opfordringen fra DGI/DBF om at udbetale løn til de kontraktansatte trænere under nedlukningen. Desuden valgte vi at forlænge spilleperioden indtil
start på skoleferien
Vedrørende seniorafdelingen:
Seniorholdet startede fint i Danmarksserien, men så blev det hele aflyst og sæsonen
annulleret.
Ekstra seniorhold:
I den nye sæson vil vi oprette et ekstra seniorhold bestående af spillere fra ungdomsholdene. Enkelte af disse spillere har allerede været reserve på Danmarksserieholdet.

Vedrørende ungdomsafdelingen:
Sæsonen 2020/21 startede godt med mange unge og oprettelse af ekstra hold om lørdagen for at skaffe plads til alle. Under nedlukningen har der været både virtuel træning samt senere udendørs træning. Efter genåbningen har der været fuld tryk på
spillet.
Økonomien:
Regnskabet viser et lille overskud der hovedsageligt skyldes tilskudsafregning for
2019 fra kommunen. Vi har satset på ansættelse af flere erfarende voksentræner til
ungdomsholdene og dermed også større trænerudgifter i sæsonen 2021-22. Det betyder at budgettet for 2021-22 viser et større underskud på ca. kr. 90.000.
Banetider:
Der er ingen ændringer i forhold til sidste sæson med hensyn til banetider i badmintonhallen.
Formand, Ivan Christiansen (ivanchr@mail.tele.dk)
Senior 1 spilleudvalget:
Det blev et fint men kortvarigt start for det nye Danmarksserie hold. Det blev til 4
kampe før sæsonen blev annulleret og skal spilles forfra i den nye sæson.
Det gik fint med træningen og vi havde også nogle af de unge spillere med en gang
imellem (primært Signe, William og Emil). Det har helt sikkert givet et bedre kendskab til hinanden og forhåbentligt har de unge spillere fået en masse ud af dette.
Status til den nye sæson er at vi har fået tilgang af 3 nye herrer som bringer bruttotruppen op på 11 herrer og 6 damer. Derudover har vi endnu en herre, som vi ikke
ved om han kommer til at spille grundet en hælspore! Det er derfor blevet en ok stor
seniortrup og jeg regner med at hallen kan blive fyldt godt op til træningen torsdag
aften, men forhåbentligt vil der fortsat være plads til at de unge kan være med når
det passer.
Forventningen til holdet er, at jeg regner med vi kommer til at spille med i toppen af
Danmarksserien og oprykning til 3. division er nok ikke helt urealistisk.
Motionister.
Tiltaget med udvidelse af muligheden for deltagelse på motionshold, forekommer som
en god ide.
På holdet om tirsdagen er søgningen dog begrænset, men på holdene onsdag ser det
godt ud. Igen i år er holdet fra 18-20 på sin maximale kapacitet, mens der er lidt
plads på holdet 20-22.

Motionsturnering (DGI):
Tilmeldingen er øget med et herrehold (4), så der nu kæmpes på 4 herrerhold (4) og
2 mixhold (4+2). Opstart af turneringen hen over oktober gik ganske normalt og alt
med godt humør og ”gå på mod”.
Fornøjelsen blev dog til at overskue, for da samfundet blev ramt af næste bølge af Corona-pandemien, blev turneringskampene først udskudt, for til sidst at blive aflyst.
Alle resultater suspenderet og DGI stiller i udsigt at opstillingen fastholdes til næste
sæson, under forudsætning af klubbernes accept.
Ser frem til ”et nyt forsøg” til efteråret med en ny sæson.
Ungdomsudvalg:
Udvalget består af Jacob Eilersen, Tanja Dall, Jimmi Prahl, Lars Kunckel, Anne Mette
Elk.
Udvalget har for tiden 7 hovedtrænere og 8 hjælpetrænere
Ændringer i den kommende sæson: Michael Lessél stopper p.g.a. uddannelse i Ålborg.
Det påregnes at ansætte Frederikke Toft og (forhåbentlig) Nanna Brosolat fra starten
af kommende sæson.
Udviklingschef Anders Kristiansen er ansvarlig for Træner- og klubudvikling.
Der arbejdes på at finde en cheftræner i kommende sæson. Desuden planlægges det
at øge omkostningskontrollen og måske at indføre en (nænsom) brugerbetaling for
det der har været gratis indtil nu.
Der er for tiden 218 ungdomsmedlemmer (182 sidste år) og der er fortsat venteliste
på visse træningstider. Det kan ikke udelukkes at der vil komme et medlemstab p.g.a.
den lange Corona-pause. På forespørgsen har ca. 80 % oplyst at de ønsker at fortsætte, og det kan konstateres at der er en stadig strøm af nye medlemmer.
Ungdomsafdelingen har nu 11 holdkamphold (tidligere 9) med i alt 60 (tidligere 46)
deltagere.
Sæsonens holdturnering blev ikke færdigspillet p.g.a. Coronarestriktioner.
Tirsdagsklubben m/k.
Der blev spillet indtil nedlukningen i starten af december. Derfor blev de ekstra aktiviteter ikke til noget. Vi prøver dog at afholde en mindre afslutning på sæsonen.
Regnskab.

Regnskabet for 2020 viser et overskud på ca. kr. 20.000 hvor budgettet var på
et underskud på knap kr.50.000. Dette skyldes hovedsagelig slutopgørelse fra

kommunen for 2019 der betyder at tilskuddet i 2020 er kr. 55.000 højere end
budgetteret. Desuden er der et mindre forbrug af bolde på grund af COVID-19
nedlukningen.
1. Kontingentindtægter
Kontingentindtægterne er lidt lavere end budgetteret (5%) når eventtilmeldinger fratrækkes.
Eventtilmeldinger er overskud efter udgifter til forplejning og andet er trukket
fra, medens lønninger til trænere er inkluderet i personaleomkostningerne.
Der blev desværre ingen stævner eller Smashercup i sæsonen.
2. Personaleomkostninger
Personaleomkostningerne er som budgetteret.
Lønningerne til afholdte sommercamp samt opstartsweekender i august er inkluderet i personaleomkostningerne.
Indkomne forslag.
Der fandtes ingen indkomne forslag.
Budget.
Formanden fremlagde bestyrelsens budget, der i hovedtræk budgetterer med at fortsætte aktiviteterne som hidtil, og med en fastholdt satsning på ungdomsafdelingen.
Derfor er de samlede trænerudgifter ca. kr. 660.000 og underskuddet ca. kr. 90.000.Efter en kort diskussion var der enighed om at klubbens formue tillader dette underskud.
Valg til bestyrelsen.
Valg af formand i ulige år. Ivan Christiansen blev genvalget enstemmigt
De øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg (John Austin og Jens Johansen) i ulige år
var begge villige til genvalg og de valgtes.
Revisorerne var villige til genvalg og valgtes.
Bestyrelsen består herefter af:
Ivan Christiansen.
Karin Christiansen
Anne Mette Elk
Jacob Eilersen
Jens Johansen
John Austin

Eventuelt:
Julie Lynggaard havde brugt noget af tiden under coronanedlukningen på at tegne et
nyt loge forslag til klubben.
Der var enighed om at det var et godt initiativ og at forslaget kunne bruges, men at
Julie vil komme med reviderede tegninger med hensyn til farve og strenge. Derefter
vil vi prøve at få det til afstemning blandt medlemmerne. Tak for godt initiativ til Julie.
Dirigenten erklærede derefter generalforsamlingen for afsluttet.
Referent: John Austin

