Birkerød Badminton Klub – BBK13
Topstykket 26 – 3460 Birkerød
CVR – nr 30940245
Tlf.: 29 89 80 71

Referat generalforsamling onsdag d. 16. marts 2016 kl. 20.30
Formanden bød velkommen

1. Valg af dirigent.
Ole Weien Svendsen blev valgt
Referent John Austin

2. Formandens beretning for Birkerød BK13.
Vedrørende seniorafdelingen:
Vi har stadig ikke mulighed for at etablere en seniorafdeling i klubben. Bestyrelsen arbejder i øjeblikket på en langsigtet projekt i samarbejde med DGI for at fastholde ungdomsspillere, så vi forhåbentligt kan få genetableret en seniorafdeling om nogle år.
Vedrørende ungdomsafdelingen:
I sæsonen 2015/16 er vi kun oppe på ca. 75 ungdomsspillere. Som nævnt under seniorafdelingen
prøver vi, i samarbejde med forældre og DGI, at lave flere sociale tiltag.
Bl.a. er der startet en lokalturnering i Rudersdal sammen med Rudersdal og Hørsholm badmintonklubber. Næste stævne afholdes i Birkerød 3. april. Det påtænkes at fortsætte i næste sæson med
3 lokale turneringer, med samme arrangører.
Næste sæson vil vi også, stadig i samarbejde med forældre og trænere, udvælge et antal turneringer hvori også trænere (mod betaling) tager med og støtter børnene. Forhåbentligt vil det anspore
flere unge til at deltage så der også kan blive noget socialt hygge ved disse stævner.
Vedrørende motionistafdelingen:
Vores motionshold om onsdagen kl 18-20 har været fyldt godt op
Økonomien:
Der har været lidt flere baner udlejet i denne sæson, medens antallet af spillere med ”spil på ledige baner” er blevet lidt færre.
Trænerlønningerne er blevet væsentligt reduceret i forhold til budgettet på grund af det faldende
børnetal. Vi har haft færre hold til ungdomstræning.
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Banetider:
Vi har fået tildelt de samme banetider i badmintonhallen i sæson 2016/2017 som i indeværende
sæson af Rudersdal kommune.
Sjælsøhallen har vi kun reserveret banetider onsdage og fredage aftener.
Øvrige:
Der blev i efteråret for mange problemer med de gamle låsebrikker til badmintonhallen.
Derfor valgt kommunen at udskifte brikkerne til den type man har andre steder i kommunen. Ombytningen sker kontinuerligt og ca. 95% er nu ombyttet.
Vi har heldigvis ikke haft problemer med ubudne gæster i denne sæson. Det skyldes sikkert, at der
nu er alarm på efter kl. 23.00 om aftenen og til kl. 07.00 om morgenen.
Også i denne sæson har bestyrelsen afholdt en arbejdsdag i badmintonhallen. Der er nu opsat riste
mellem baderummene og hal 2 samt repareret endnu et hul i væggen i hal 1.
Desuden har vi lige afsluttet ombetrækning af stole i cafeteriet.
Kommunen har refunderet materialerne og klubben har betalt arbejdslønnen for ombetrækning af
stolene. Desuden vil kommunen udskifte gulvtæppet på 1. sal foran indgang til cafeteriet (i sommerferien). Kommunen har også lovet at udskifte borde og stole på kontoret (1.sal).
Formand
Ivan Christiansen (ivanchr@mail.tele.dk)
3. Spilleudvalgenes beretning:
a. Ungdomsudvalgsformandens beretning.
Antallet af ungdomsspillere er faldet fra den positive side af 100 til nu ca. 75, men der kommer
fortsat nye til.
Træningen af ungdomsspillere blev diskuteret en del. Et hovedproblem er at ingen forældre
har villet binde an med opgaven som formand for ungdomsspilleudvalget. Vi har heldigvis enkelte
forældre der fungerer som holdledere, hvilket også er en vigtig funktion.
Det er fortsat et problem at de dygtigste unge foretrækker andre klubber, når de bliver gode
nok. Det har altid været sådan og det lader sig næppe ændre. Der var enighed om at foreningen
kunne og ville bruge midler på at bekæmpe denne uheldige udvikling.
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Vi har haft 2 turneringshold tilmeldt. Et U13 hold med drenge og piger som sluttede på en sjetteplads ud af ni hold med 3 vundne kampe og god gejst på holdet. Vores U15 hold er et pigehold
og de sluttede på en delt førsteplads sammen med Hillerød.

b. Motionistudvalgsformandens beretning.
Mængden af motionister i BBK13 er stort set uforandret fra sidste år ca. 175. De fleste er personer
der kommer og nyder vore gode faciliteter, og hygger sig med at spille badminton, alt sammen i en
for klubben god ånd.
En del af motionisterne, ca. 45, nyder en form for selskabelighed om onsdagen. Fra kl 18 til 20 står
den på indbyrdes udfordringer, hvor man i en god og kærlig ånd forsøger at overgå hinanden. Når
disse drabelige kampe er overstået, så er der et udestående, den sociale faktor. Her får vi klaret
diverse meninger og spillets fasetter, i god harmoni og nydelse af lidt væskeudligning.
Motionisterne viser sig også lidt udadtil, idet vi er repræsenteret ved spil i regi af DGI. Vi deltager
med 4 hold, 2 stk med såvel damer som herrer (4 damer og 4 herrer), og 2 hold hvor kun hankøn
er repræsenteret (4 drenge på hvert hold).
Mix-holdene optrådte i henholdsvis Serie 2, pulje 1 og Serie 3, pulje 1.
Indsatsen på banerne gav det resultat, at holdet i Serie 2 i år indfriede sine ambitioner, det samlede resultat gav en placering under stregen, så det må formodes at holdet returnerer til den række,
hvor det er mere reelt med styrken. Holdet i Serie 3 har tilkæmpet sig 4.-pladsen af 5, og forblive i
rækken.
På disse 2 mix-hold har der over sæsonen være store vanskeligheder med at skaffe damer, så det
må lige overvejes om tilmelding til næste sæson skal ændres, et forhold der må afklares i samråd
med holdenes spillere.
Drengeholdene har deltaget i henholdsvis Mester pulje 1 og Serie 3 pulje 1.
Drengeholdet Mester ligger p.t. som nr. 5 af 8 og mangler endnu en 1 kamp, men vil forblive i
rækken.
Drengeholdet i Serie 3 kæmpe fortsat om det endelige resultat, da der endnu udestår kampe i
denne række. P.t. er holdet placeret som nr. 8 af 10, og står formodentlig til at blive i rækken.
Af og til disponerer DGI noget overraskende og uforudsigeligt, så vi må afvente alle resultater før
vi kender det endelige resultat om op og/eller nedrykning.
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 og Kim for deres indsats, og bestemt også
en tak til Henrik for arbejdet som sekretær i forbindelse med tilmeldinger og fastsættelse af spilledage..
Ser frem til en ny god sæson efter sommerperioden.
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c. Torsdagklubsformandens beretning.
Gruppen er i vækst og kan nu ved enkelte lejligheder fylde en hel hal. Den mangeårige tradition
med afslutningsfest og skovtur i starten af sommeren holdes stadig i hævd.

4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse.
Kommentarer til Regnskabet for 2015 (med henvisning til noter i regnskabet):
Generelt kan man sige, at der er et overskud på 152.436 kr. Nedenfor ses kommentarerne til de
enkelte poster i noterne i regnskabet.
1. Kontingentindtægter
Hvis man gennemgår regnskab sat op mod budget er der følgende bemærkninger:







Motion før 14.00 er faldet. Budgettet siger 14.400 men der er kun indkommet 7.300. Der
er ikke den store efterspørgsel efter disse tider.
Motion efter 14.00 indeholder al øvrig motion, som i regnskabet er delt ud på alle muligheder efter 14.00. Budgettet siger 78.000 kr og resultatet viser 85.825 kr
I alt er budgettet for baneleje på kr. 92.400 og indtægterne på 93.125 kr, så budgettet skal
blot fordeles rigtigt.
Spil på ledige baner ligger på 7.800 kr. under budgettet
Fællestræning onsdag ligger 10.300 under budgettet
Torsdagsklubben ligger med 1 spiller under budgettet.

2. Tilskud
Kommunalt tilskud er 13.614 kr. højere end budgetteret, da vi havde flere børn end 2014.
3. Salgsindtægter
Salg af badmintonbolde, sportstøj samt dåsepant har givet en merindtægt på godt 3.449 kr
5. Personaleomkostninger
Personaleomkostningerne er blevet 102.714 kr. mindre end budgetteret, da vi i første halvår af
2015 havde 5 trænere og 4 hjælpetrænere og i anden halvår kun havde 2 trænere og 2 hjælpetrænere. Vi fastholdte endvidere 50.000 kr i budgettet sidste år til eventuel udvidelse med træner
kapacitet. Vi havde i 2014 101 børn til træning, men i 2015 har vi kun 75 børn til træning. Vi har
også skæv fordeling af hvilke dage børnene er tilmeldt træning. Det skal vi i samarbejde med trænerne finde en bedre løsning på i næste sæson.
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7. Administration
Der er brugt flere penge på administration end budgetteret. Dette skyldes bl.a. at vi har postet
flere penge i hjemmesiden for at se om vi kan få den gjort bedre. Vi har endvidere indkøbt rekvisitter til brug i ungdomstræningen. Det vil vi nok også prioritere i den kommende sæson.
8. Boldforbrug
Der er brugt færre bolde til træning og kampe end budgetteret. Mindre forbrug på 12.625 kr, som
bl.a. skyldes at vi indkøber billigere bolde til børnene og som det også blev nævnt i sidste års regnskab anvendes også en del brugte bolde på børneholdene.
9. Klubtrøjer og Udstyr
Udgift på 1958 kr. til påtryk på bluser.
10. Deltagelse i eksterne turneringer
Der er ikke brugt det budgetterede beløb for ungdomsholdturneringer i 2015. Kontingentet til
SBKr er ca. 10.000 mindre end budgetteret. Det skyldes færre hold end tidligere.
11. Klubmesterskaber og ungdomsturneringer
Der er kun brugt få penge på hjælpetrænerkurser i 2015. Da klubben har stillet hallerne til rådighed har vi kun betalt for 2 gange hjælpetrænerkursus, men har haft i alt 4 med på kurserne.
Der har været afholdt klubmesterskaber for børnene, men vi brugte kun få kroner på arrangementet. RSL sponserede præmier, så det kostede ikke noget. Der har været afholdt et åbent hus arrangement, men det kostede kun lidt kaffe, te og kage. Der kom endvidere kun ganske få deltagere. Forbruget var på disse konti kun 2.170 kr. mod budgetteret 7.000 kr.
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.
Budget 2016
Indtægter
Baneleje før kl. 14 samt fredag og lørdag
Baneleje efter kl. 14 (Gennemsnitspris per udlejet bane)
Frit spil
Motionistspil onsdag kl. 18-20 incl. bolde
Torsdagsklubben kl.10-11 incl. bolde
Ungdom 1 spilledag om ugen
Ungdom 2 spilledage om ugen
Firma

Antal

Stk pris
Værdi
8
2.000 16.000
28

3.100

86.800

35
44
18
40
40
2

800
1.800
800
1.200
1.500
9.000

28.000
79.200
14.400
48.000
60.000
18.000

Kontingenter
Kommunalt tilskud
Salg af bolde
Dåsepant
Sponsorer
Eksterne turneringer

350.400
40.000
15.000
1.500
-

I alt

406.900

Udgifter
Administrationsomkostninger
Trænerlønninger
Rekvisitter & diverse
Boldforbrug
Tøj til ungdomsspillere og holdspillere
DGI, kontingent
DGI, holdturnering
SBKr & DBF, kontingent
SBKr, holdturnering
Klubmesterskab ungdom
Ungdomsturneringer
Kurser til ungdomstrænere
Åbent hus arrangement
I alt
Overskud

25.000
250.000 ########
20.000
476
80.000
3.000
2.000
2.200
8.000
4.000
3.000

4750
-20000

3.000
1.000
401.200
5.700

Kommentarer til budgettet for 2016:
Budgettet viser et overskud på 5.700 kr, hvis alt går op i en højere enhed.
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1. Kontingentindtægter
Kontingentindtægterne for 2016 er beregnet med udgangspunkt i antallet af medlemmer vi har på
nuværende tidspunkt. Vi har besluttet at reducere priserne for baneleje for de dyreste lejetider
samt onsdagsholdet med 10%. Desuden er baneleje fredag og lørdag reduceret med 20%.
2. Tilskud
Kommunalt tilskud har vi sat til det samme beløb, som vi har modtaget i 2015.
3. Salgsindtægter
Salg af badmintonbolde og indtægter fra dåsepant er sat lidt højere end i 2015.
5. Personaleomkostninger
Personaleomkostningerne er sat til 250.000 kr. Det er ca. 100.000 højere end udgiften i 2015. Vi vil
i den kommende sæson forsøge i samarbejde med forældrene at satse på nogle stævner i nærområdet hvor vi så vil prøve at få en del spillere med samt trænere så der kan skabes mere socialt
klubmiljø. Desuden planlægges at have en dag om ugen hvor der er individuel træning for alle spillere der ønsker ekstra træning eden ekstrabetaling for spillerne.
7. Administration
Der er budgetteret med 25.000 til administration, som indeholder rekvisitter og hjemmeside.
8. Boldforbrug
Boldforbruget er sat til 80.000 kr. Der blev i 2015 brugt knap 68.000 kr til bolde.
9. Klubtrøjer og udstyr
Der er budgetteret med 3.000 kr til klubtrøjer eller lignende til ungdomsafdelingen.
10. Deltagelse i eksterne turneringer
Der er budgetteret med 16.200 kr til kontingenter til SBKr og DGI samt betaling for deltagelse i
turneringer i de 2 organisationer.
11. 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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Kontingentoversigt sæson 2016 - 2017
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 til torsdag badmintonhallen *)

Pr. bane

Kr. 3600

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 (kan også anvendes til familiebadminton med en eller flere familier) **)

Pr. bane

Kr. 2000

5

Fast banetid i Sjælsøhallen single onsdag indtil kl 21.00

Pr. bane

Kr. 1600

6

Fast banetid i Sjælsøhallen double onsdag indtil kl 21.00

Pr. bane

Kr. 3200

7

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

Pr. bane

Kr. 1000

8

Fast banetid i Sjælsøhallen double onsdag fra kl 21.00 samt fredag

Pr. bane

Kr.2000

9

Ekstra banetid(er) medlemmer med fast banetid: (50% af billigste baneleje refunderes
efterfølgende)

Pr. person

11

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

Pr. person

Kr. 1800

12

Torsdagsklubben (torsdag kl. 10 til 11) inklusive bolde

Pr. person

Kr. 800

13

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

Pr. person

Kr. 800

14

Ungdomsspillere med 1 spilletid om ugen inklusive bolde og træner

Pr. person

Kr. 1200

15

Ungdomsspillere med 2 spilletider om ugen inklusive bolde og træner

Pr. person

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"

7. Valg til bestyrelsen.






Valg af formand i ulige år. (intet valg)
Valg af kasserer, er på valg i lige år. Karin Christiansen er villig til genvalg. Karin blev genvalgt.
Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i ulige år for en periode af 2 år. Jens Johansen og John
Austin er ikke på valg.
Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer i lige år for en periode af 2 år. Kristine Karpf Hjortø er
ikke aktiv i øjeblikket og stiller derfor ikke op. Anne Mette Elk blev nyvalgt til bestyrelsen.
Valg af 2 revisorer hvert år. Vibeke Hald og Mette Skagen er villige til genvalg. De genvalgtes begge.

a. Der mangler fortsat 1 til 2 bestyrelsesmedlemmer til valg for 2 år. Men Ingen villige til valg
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8. Eventuelt
Der fremkom flere forslag til bedret fastholdelse af medlemmer, til bedring af fremmødet på
generalforsamlingen og til at øge klubbens synlighed i lokalmiljøet. Bestyrelsen noterede sig
disse forslag.
I samme forbindelse oplystes det, at klubben har oprettet en FaceBook gruppe der hedder Birkerød BK13. Alle medlemmer opfordres til at melde sig ind i gruppen der er åben, og dele interessante indlæg med venner og bekendte.
Dirigenten kunne herefter takke for god ro og orden.
Referent: John Austin
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