Skibby Badmintonklub

Referat af generalforsamling afholdt d. 15.05.2019
1. Valg af dirigent:
• Bestyrelsen foreslår Torben Hansen, som blev valgt. Det blev
herefter konstateret, at generalforsamlingen er lovligt varslet og
derfor beslutningsdygtig.
2. Valg af stemmetællere:
• Susan Madsen valgt.
3. Formandens beretning:
• Formanden gennemgik årets beretning. Beretningen er vedlagt som
bilag 1. Beretningen blev herefter godkendt.
4. Regnskab 2018/19:
• Kasserer Ebbe Nielsen gennemgik regnskabet for 2018/2019, som
har givet et overskud på kr. 30.000.
• Kontingenterne er lidt faldende, primært pga. færre motionister.
• Indtægterne har været på kr. 299.000
• Holdudgifterne har været på kr. 214.000
• Administrationsomkostningerne har været kr. 55.000.
• Formuen er på kr. 229.000 ved regnskabsårets afslutning.
• Michael Grünfeld-Bierre spurgte ind til, hvorfor vi ikke tjener noget
på tøj af salg. Det skyldes, at vi bl.a. bruger tøj som præmier, og de
bliver bogført under tøjudgifter.
• Budgetter: Det blev besluttet på sidste års generalforsamling, at
hver afdeling skulle lave et budget til forelæggelse på
generalforsamlingen. Da trænerne ikke er 100% på plads for den
nye sæson, har det ikke været muligt.
• Regnskabet blev herefter godkendt.
5. Valg af bestyrelse:
• På valg: Malene König, Torben Hansen og Martin Brænder
Malene modtager genvalg.
Torben modtager genvalg, men forventer kun at sidde 1 år.
Martin modtager ikke genvalg.
• Malene og Torben blev genvalgt.
• Michael Grünfeld-Bierre træder af som formand for motionisterne
efter 1 år, men fortsætter i bestyrelsen endnu 1 år.
• Finn Diwas blev valgt ind i stedet for Martin.
6. Valg af 2 suppleanter:
• På valg: Jeanette Schrøder (modtager genvalg).
• Jeanette blev genvalgt.
• Marie Røndbjerg blev valgt.
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7. Valg af revisor:
• På valg: Johnny Bertelsen og Winnie Nielsen. Modtager begge
genvalg.
• Begge genvalgt.
8. Valg af suppleant for revisor:
• På valg: Bjarne Mølkjær. Modtager genvalg.
• Bjarne blev genvalgt.
9. Indkommende forslag:
• Der er ingen indkommende forslag.
10. Eventuelt:
• Martin oplyste, at der mangler ryttere til cykeludvalget og opfordrede
til, at alle arbejder på at finde nogle ryttere.
• Tina sagde på bestyrelsens vegne en tak til Martin for hans
mangeårige virke som formand og med lovning på en lille
erkendtlighed til bestyrelsesfesten
• Susan foreslog, at der tænkes en renovering af kantinen ind over de
kommende par år. Der kan evt. søges fonde om tilskud. Der er også
lidt problemer med lyset, der ikke fungerer helt, som det skal.
Der kan f.eks. søges i Idrætsfacilitetspuljen. Fornyelse og
vedligeholdelse. Der skal medsendes planer og budgetter.
Referent: Susan Madsen
Bilag 1: Formandens beretning
Bilag 2: Regnskab 2018/2019
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