
Referat fra Skibby Badminton Klubs Generalforsamling onsdag d. 20/5-2015. 

 

Tilstede: Martin Brænder, Torben Hansen, Danny Nielsen, Peter Rasmussen, Tina Heede, Jeanette 

Schrøder, Bjarne Jensen, Finn Diwas, Susan Madsen og Kirsten Bolding. 

 

 

Ad. Pkt. 1. Torben vælges som dirigent. Han konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Ad. Pkt. 2. Finn Diwas og Bjarne Jensen foreslås 

Ad. Pkt. 3.Beretningen gennemgås, idræts rådets funktions beskrives. Efter USU beretningen fortæller Finn 

Diwas om diskussionerne i Badminton Sjælland angående tabet af spillere også i de store klubber og i 

hvilken grad det skyldes besværet med Badmintonpeople. Han fortæller om de tiltag der diskuteres for at 

lette processen, herunder muligheden for kollektiv tilmelding og betaling til ungdomsturneringer. Tina 

tilføjer til USU beretningen at vi havde et hold tilmeldt i U15 B, holdet bliver nr. 6 ud af 10. 

Beretningen tages til efterretning. 

Ad. Pkt. 4. Regnskabets gennemgang, Ebbe konstaterer at det er et pænt resultat når man tager 

tilbagegangen i medlemmer generelt på landsplan i betragtning. Bjarne Jensen spørger til en større 

trænerudgift til ungdommen end tidligere i lys af færre spillere. Svaret er at det var en satsning for at få 

flere ungdomsspillere, satsningen har dog ikke båret frugt endnu. 

Administrationsomkostninger er faldet lidt, skyldes bl.a færre udgifter til hjemmesiden 

Øvrige poster gennemgås.  

Regnskabet godkendes. 

Ad. Pkt. 5. Torben og Martin genvælges, Danny vælges i stedet for Helle Jensen. Kirsten træder ind som 

substitut for Mette for den kommende sæson (1 år) 

Ad. Pkt. 6. Jeanette og Lars genvælges 

Ad. Pkt. 7. Johnny og Winnie genvælges 

Ad. Pkt. 8. Bjarne genvælges 

Ad. Pkt. 9. Tina spørger til klubtøj for ungdom, der købes fra yonex til seniorerne, der kan købes til 

ungdommen fra Lining (klubben vil gerne betale shorts og t-shirts til ungdomshold). Danny spørger til en 

evt. sponsoraftale i forhold til spillertøj til ungdomsspillerne. Mulighederne diskuteres. 

Susan spørger til kantinens belysning som føles mørk og trist og foreslår en fornyelse. Det noteres til 

kommende sæsonplanlægning – evt. en el-sponsor kan findes. Danny mener at der findes løsninger som 

kan bruges fleksibelt med det eksisterende system. 

 

Bemærk: Dato for konstituerende bestyrelsesmøde: Mandag d. 29/6-2015 kl. 19.15 



 


