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Referat af (noget forsinket) generalforsamling i 

Birkerød BK 13 den 16. juni 2020. 
 

Genralforsamlingen startede kl. 20:00 hvor hele bestyrelsen og fire medlemmer var 

mødt frem.  

 

1. Valg af dirigent. 

 

Som dirigent foreslog bestyrelsen Ole Wein Svendsen. Han valgtes uden modkandida-

ter og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.  

 

2. Formandens beretning   

 

Dette er den meste specielle situation efter nedlukningen 11. marts kun en uge før or-

dinær generalforsamling skulle være afholdt. 

 

Vedrørende seniorafdelingen: 

Seniorholdet bliver ved med at vinde alle deres kampe også i Sjællandsserien, så den 

nye sæson vil nu blive i Danmarksserien. Stort tillykke til holdet. 

 

Ekstra voksenhold: 

I denne sæson oprettede vi endnu et motionisthold for letøvede, der spiller onsdag kl. 

20-22, idet holdet tirsdag fra 19-20 for nybegyndere/letøvede havde venteliste. Det 

har det stadig og onsdagsholdet har allerede 14 deltagere. 

 

Vedrørende ungdomsafdelingen: 

Sæsonen 2019/20 har endnu engang været en stor succes takket være en stor ind-

sats af Anne Mette Elk som formand for ungdom. Medlemstallet er endnu engang øget 

til mere end 190 ungdomsmedlemmer. Det betyder så også at vi desværre har mere 

end 20 ungdomsspillere på venteliste, som der ikke er banetider til. Også stor tak til 

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

rangementer. 

 

Økonomien: 

Økonomien er god, men i 2019 dog med et underskud på ca. 30.000 kr. der især skyl-

des nogle større investeringer. Vi har anskaffet koldvandsautomat samt investeret i 

nyt inventar til køkkenet. Alt er afskrevet i 2019. 
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Banetider: 

Vi har nu fået udvidet banetiden om tirsdagen i hal 2 så vi nu har til kl. 19 på alle ba-

ner til sæsonen 2020/2021. Vi vil undersøge muligheden for at få ekstra nybegynder 

hold oprettet og evt. starte før kl. 16. 

 

Sjælsøhallen forventes at bliver lukket fra 30. juni 2020 og skal formentligt nedrives. 

 

3. Spilleudvalgenes beretninger 

 

3A. Senior I spilleudvalg 

 

Holdet har vundet samtlige kampe og er dermed rykket op i Danmarksserien. Det har 

ført til tilgang af spillere, således at holdet p.t. består af 6 damer og 9 herrer. Opryk-

ningen nødvendiggør mere end en enkelt ugentlig træningsaften, men behovet tæn-

kes dækket ved benyttelse af enkelte ledige baner uden skemalægning.  

 

3B. Ungdomsspilleudvalget 

 

Ungdomsudvalget råder p.t. over 8 hovedtrænere og 6 hjælpetrænere. Der har længe 

været forsøgt at finde en cheftræner, men det er ikke lykkedes. I stedet er, fra den 

kommende sæson, Andres Kristiansen ansat som udviklingschef, med udvikling af 

trænerstaben som hovedfokus.  

   

På grund af Corona-nedlukningen er både klubmesterskaber og Ivan Cup aflyst. I ste-

det har der været virtuel træning, udendørs træning og desuden er sæsonen forlæn-

get i forbindelse med den nu igangværende genåbning.  

 

Antallet af ungdomsspillere er vokset fra 172 til 182 og antallet af holdkampshold er 

vokset fra 7 til 9 og deltagertallet fra 34 til 46. Desværre blev holdturneringen ikke 

færdigspillet p.g.a. Corona-begrænsninger.  

 

Den overordnede konklusion er, som tidligere, at det faktisk går ret godt. 

 

3C. Senior II spilleudvaget. 

 

Ikke alt er som det plejer at være, kun næsten. Mestendels har benyttelsen af hallen 

forløbet som normalt, indtil det brød løs med Corona-virus, så midt i marts var det 

slut, hallen blev lukket. 

Men inden vi lukkede, kan det konstateres, at der i fht. sidste år, så er der sket det, 

for ud over vort normale tilbud om ”onsdagsspil” kl. 18-20, så var holdet tirsdag aften 

i hal 1 en så stor succes, at der også er oprettet et hold onsdag kl. 20-21. 
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Også i indeværende sæson deltager BBK 13 i motionsturnering under DGI. Disse del-

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

mere motion og 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. Holdet sidste år i mesterrækken deltog i år i serie 1, de øvrige 

hold bevarede status. 

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

placeringer, for herreholdene efter færdigspillede runder, mens de 2 mix-hold blev 

stoppet af Corona: 

 

Drengeholdene. Serie 1 pulje 1 – nr. 6 af 9, Serie 3 pulje 1, hvor vi har 2 hold som 

deltagere – henholdsvis nr. 6 og 8 af 9. 

Holdet i serie 1 har opnået resultat til at forblive, mens skæbnen for holdene i serie 3 

ser mere forskellig ud, holdet på 8. pladsen kan risikere at blive rykket ned. 

 

Mix-holdene. Begge 4+2 deltager i Serie 3-4 pulje 1 – her er placeringerne 4 og 6 af 

11. Begge hold forventes at blive i rækken. 

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

stort set lykkedes hver gang, så, en dybtfølt tak til holdlederne. 

 

Efter en kort sommerperiode, kan vi ser frem til en ny god sæson. 

 

3D. Tirsdagsklubben. 

 

Aktiviteterne er som i de foregående sæsoner. Årets skovtur blev udskudt p.g.a. ned-

lukningen.  

 

4. Regnskabet.   

 

Kassereren forelagde det reviderede regnskab (som blev vist på en projektor og som 

er tilgængeligt på klubbens hjemmeside) og knyttede til gennemgangen følgende be-

mærkninger: 

 

Der kan konstateres et underskud på ca. 31.000 kr. Dette skyldes primært nogle 

større nyanskaffelser til klubben. (Koldvandsautomat, kølefryseskab, køleskab til drik-

kevarer, mikrobølgeovn samt miniovn). Nedenfor ses kommentarerne til de enkelte 

poster i noterne i regnskabet. 

 

4.1. Kontingentindtægter 

Hvis man gennemgår regnskab sat op mod budget er der følgende bemærkninger: 
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 Kontingent ungdom er ca. kr. 22.000 større, da vi har fået mange flere nybe-

gyndere der spiller 1 gang ugentligt. 

 Ungdomsspillerne deltog for første gang i ny oprettet stævne i Åkirkeby på 

Bornholm (Smashercup). Klubben bidrog med en del af rejseomkostningerne. 

Det blev en stor succes med 42 deltagere. Underskuddet blev kr. ca. kr. 

20.000. Ungdom club-camp i uge 27 gav et overskud på ca. kr. 5.000. 

4.2. Tilskud 

Kommunalt tilskud er ca. 30.000 kr. større end budgetteret, da vi havde mange flere 

børn i 2019. 

 

4.3. Salgsindtægter 

På salg af sportstøj er der en indtægt på ca. kr. 4.000. Tilsvarende er der en udgift på 

indkøb af dette på ca. kr. 46.000 hvor klubben har sponsoreret T-shirts til alle ung-

domshold, motionisthold samt seniorholdet.  

 

4.5. Personaleomkostninger 

Personaleomkostningerne er som budgetteret. Vi har dog flere træningshold da vi nu 

har ca. 190 ungdomsspillere.  

 

4.7. Administration 

Der er brugt flere penge på administration end budgetteret på ca. 50.000 kr, men 

heraf udgør de større anskaffelser dog kr. 39.000. 

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. 

 

5. Indkomne forslag 

 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

6. Budgettet.  

 

Bestyrelsen fremlagde nedenstående budget: 

 

Budget 2020 

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  

Baneleje efter kl. 21 5 
         
2.500  

       
12.500  

Baneleje fredag 3 
         
1.800  

         
5.400  

Baneleje lørdag 4 
         
1.800  

         
7.200  
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Spil på ledige baner 25 
            
800  

       
20.000  

Tirsdagsklubben kl.10-11 incl. bolde 16 
            
800  

       
12.800  

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

       
81.000  

Fællestræning onsdag kl. 20-21 incl. træner og bolde 20 
         
1.600  

       
32.000  

Fællestræning onsdag kl. 21-22.30 incl. træner og bolde 15 
         
1.600  

       
24.000  

Seniorer torsdag kl. 20-22 incl. bolde 12 
         
1.800  

       
21.600  

Ungdom 1 spilletid om ugen 95 
         
1.300  

     
123.500  

Ungdom 2-3 spilletider om ugen (kr. 400 per ekstra tid) 95 
         
1.900  

     
180.500  

Firma 2 
         
8.500  

       
17.000  

        

        

Kontingenter       613.700      

Kommunalt tilskud       125.000      

Salg af bolde         40.000      

Dåsepant           3.500      

Sponsorer                 -        

Eksterne turneringer           6.000      

        

I alt    788.200      

        

Udgifter:       

Administrationsomkostninger         30.000      

Trænerlønninger       510.000      

Rekvisitter & diverse         30.000      

Boldforbrug       180.000      

Tøj til ungdoms holdspillere og trænere         10.000      

Kontingent, Badminton Danmark         11.000      

Badminton Danmark, 11 ungdomshold           7.700      

Badminton Danmark, 6 motionisthold           4.200      

Badminton Danmark, 1 seniorhold           1.000      

Deltagelse i Dansk Mesterskaber Ungdom           7.000      

Klubmesterskab ungdom           3.000      

Kurser til ungdomstrænere         25.000      

Kontingentstigning kr 34.000 hvoraf 50% periodiseres         17.000      

I alt   835.900      

        

Overskud 
       -
47.700      

 

Enkelte af satserne for ungdomskontingenter er øget marginalt i forbindelse med an-

sættelsen af udviklingschefen i ungdomsafdelingen. Budgettet blev godkendt enstem-

migt og uden bemærkninger.  

 

7. Valg til bestyrelsen: 

 

Kassereren er på valg i lige år. Karin Christiansen var villig til genvalg og blev valgt.  
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2 til 3 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år. Anne Mette Elk og Jacob Eilersen var 

villige til genvalg og blev valgt. 

 

Valg af revisorer hvert år. Karen Skakke Jørgensen og Lars Bo Jørgensen er villige til 

genvalg og blev valgt.  

 

8. Eventuelt. 

 

Ingen ønskede ordet. 

 

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.  

 

 


