Karlslunde, den 12.juni 2020

Karlslunde Badminton
Referat af generalforsamling onsdag den 10.juni 2020

Dagsorden

1.

Valg af dirigent

2.

a. Formandens beretning
b. Udvalgsformændenes beretning

3.

Regnskab

4.

Budgetforslag - herunder fastsættelse af banekontingent

5.

Indkomne forslag

6.

Valg af bestyrelse og suppleanter

7.

Valg af udvalgsmedlemmer

8.

a. Valg af revisorer
b. Valg af revisorsuppleant

9.

Eventuelt

Formand Poul Bo Petersen bød alle de fremmødte velkommen, og foreslog
Peter Roslev som dirigent.

Ad pkt. 1

Valg af dirigent
Peter Roslev blev foreslået og valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at
dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægterne.

Ad pkt. 2

a. Formandens beretning
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Formandens samlede beretning for KIF Badminton blev aflagt af Poul Bo
Petersen, beretningen blev taget til efterretning og er vedlagt som bilag.

b. Udvalgsformændenes beretning
Alle udvalgsformændenes beretninger blev gennemgået af formanden og kan
ses på hjemmesiden kifbadminton.dk

Ad pkt. 3

Regnskab
På Conni Bergendorff Pedersen gennemgik regnskabet for perioden 1. april
2019 – 30. april 2020 samt balancen pr. 30. april 2020.
Årets resultat blev et overskud på 165.641 kr. mod et budgetteret underskud
på -28.400 kr.
Egenkapitalen udgør 742.747 kr.
Regnskabet, som var revideret uden bemærkninger, blev enstemmigt
godkendt og er vedlagt referatet.

Ad pkt. 4

Budgetforslag – herunder fastsættelse af banekontingent
Conni Bergendorff Pedersen gennemgik budgetforslaget for 2020/21samt
fastsættelsen af banekontingent.
Bestyrelsen foreslog uændrede priser på banekontingent.
Betaling af banekontingenter, fælles træning m.m. foretages via Klubmodul,
hvor der er pålagt et gebyr pr. betaling.
Budget samt banekontingenter og øvrige kontingenter blev enstemmigt
godkendt. Oversigt over det vedtagne er vedlagt referatet.

Ad pkt. 5

Indkomne forslag
Bestyrelsen foreslog ændring af vedtægterne §7/2, til at formanden afgiver
beretning for alle afdelinger.
Forslaget blev vedtaget.
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Ad pkt. 6

Ad pkt. 7

Ad pkt. 8

Ad pkt. 9

Valg af bestyrelse og suppleanter
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Formand SSU
Formand USU
Formand VTU
Formand 60+

Poul Bo Petersen
Christian Madsen
Henrik Bessel
Helle Bessel
Michael Gøtje
Flemming E. Pedersen
Ole Hansen
Per Schultz

Suppleanter

Vakant
Vakant

Genvalgt
Ikke på Valg
Nyvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Ikke på valg
Ikke på valg
Genvalgt

Valg af udvalgsmedlemmer
Seniorspilleudvalg:
Jette Funch Johansen
Kristina Olsen
Sandra Lundstrøm

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

Ungdomsspilleudvalg:
Mette Pørksen
Hanne Hjortshøj
Pia Kirkeskov Jensen
Jesper Illum Jkobsen
Mads Francker

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt
Nyvalg
Genvalgt

Veteranudvalg:
Jane Røssel

Genvalgt

60+ udvalg:
Laila Larsen
William Bjarnø
Inger Johansen

Genvalgt
Genvalgt
Genvalgt

a. Valg af revisorer
Per Klausen
Jeanette Munk Nielsen

Genvalgt
Genvalgt

b. Valg af revisorsuppleant
Niels Erik Olsen

Genvalgt

Eventuelt
Lene Wollesen takkede bestyrelsen for sit store arbejde.
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William Bjarnø ville gerne bekræftes i – at Karlslunde Badminton stadig er en
breddeklub, på trods af tilgangen fra meget dygtige spillere udefra. Bjarnø var
også bekymret for ungdomsafdelingen spillere – hvis spillere udefra blev dem
der skulle repræsentere 1.holdet.
Bestyrelsen kunne bekræfte at Karlslunde Badminton fortsat er – og i
fremtiden vil være en breddeklub. Samtidig kunne ungdomsformanden
orientere om en fremgang i ungdomsspillere, og mener det er god motivation
med dygtige spillere- også selvom de kommer udefra.
Poul Bo Petersen takkede Conni for hendes store indsats som Kasserer.
Conni fik blomster og gave som tak for indsatsen.
Dirigenten takkede derefter forsamlingen for god ro og orden og sluttede af
med at erklære generalforsamlingen for hævet.

Dirigent

Referent

Peter Roslev

Helle Bessel

Bilag/Filer:
Formandens beretning
Regnskab 2019/20 inkluderet budget 2020/21
Kontingenter 2020/21
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Formandens beretning 2020
Sæsonen 2019/2020 har været en helt usædvanlig sæson, den startede som alle andre
sæsoner med masser af banebookninger og stor tilslutning til de forskellige
fællestræninger, vores trænerstab var på plads og gjorde som sædvanligt et stort
stykke arbejde og resultaterne for både ungdom og senior blev meget positive.
Medlems antallet både for motionister og holdspillere er stigende så nu begynder det
at knibe med hal tid især for vores ungdomsafdeling, der er selvfølgelig stadig ledige
baner, men det er kun de sene aftentider der er ledige. Vores struktur med færre
møder og større råderet og ansvar for egen afdeling fungerer rigtigt fint og igen en
sæson uden nogen motionistformand er fungerer også og hvis der skulle komme
nogle problemer i motionistafdelingen er det mig, formanden, der tager sig af dem.
Men så kom Corona`en til landet og Danmark lukkede ned, vores haller lukkede og al
træning og kampe blev aflyst, selv vores klubmesterskab og afslutningsfest måtte vi
aflyse, hele 4 mdr. har vi været lukket ned men nu begynder det at lysne og jeg
regner med, at vi som vi plejer, at starte den nye sæson op den 15 august med
retningslinjer for coronaen og med forsigtighed.
Vores seniorafdeling kører rigtigt godt, vores mål var at 1.holdet skulle forblive i
3.division men være med i oprykningsspillet til 2.division og 2 og 3.holdene forblev i
henholdsvis danmarksserien og serie 2 men en tilgang af rigtig gode spillere gjorde at
vi lagde os til en topplacering i slutspillet men grundet corona-lukningen før 4. og
sidste runde gjorde at man fastlåste stillingen i de forskellige puljer så dem der lå på 1
og 2 pladsen rykker op uden at spille kvalifikationskampe, det betyder så KIF
badminton spiller i 2.division til næste sæson og et STORT TILLYKKE til både
spillere og trænere. Igen i år vil seniorafdelingen takke ungdommen for den store
hjælp de gør ved at være tællere til holdkampe. Vores trænerstab forsætter og får
hjælp af Thomas Fynbo og det ser ud til at nye dygtige spillere vil starte i KIF
badminton.
For veteranafdelingen har det været en udmærket sæson, lidt flere sejre i forhold til
sidste sæson, gode træningsaftener og dejlige sociale sammenkomster. Der blev også
prøvet noget nyt nemlig at slå senior b og veterantræning sammen om torsdagen med
boldtræning af vores seniortrænere/spillere et tiltag som der er blevet taget godt
imod.
I +60 afdelingen ser det ud til at spillerne ”endelig” er kommet i træning og dette kan
man aflæse i mange flotte resultater i de forskellige turneringer de deltager i rundt
omkring, det er blevet til flere 1 og 2 pladser de skal selvfølgelig også havde et
STORT TILLYKKE. Der var været lidt problemer med sammenarbejdet mellem +60
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og Kafe if men de er heldigvis faldet på plads så man igen kan hygge sig i Kafe if
især den 1. onsdag i måneden.
Vores ungdomsafdeling er stadig i fremgang, flere medlemmer, flere spillere som
deltager i individuelle turneringer og dermed viser KIF badminton frem, samt et stort
fremmøde ved sociale sammenkomster, og vores ungdomsudvalg fungerer også
rigtigt godt med 4 – 5 møder om året samt møder med trænerne. Der er kommet nye
trænere til, da de tidligere er stoppet grundet arbejde, men det er både trænere og
træningen absolut ikke blevet ringere af. Karlslunde ungdomsafdeling har også
afholdt en åben turnering for U 13 c+d og U 11 c+d med 110 spillere heraf 17 spillere
fra KIF en stor succes og det har givet ”blod på tanden” så man håber på at holde en
lignende åben turnering i den nye sæson.
I vores motionistafdeling kører det også rigtigt godt, mange deltager i
motionisttræningen om fredagen, med Lene Wollesen som træner, og der 2 hold der
tilmeldt turneringen et 4+4 hold og et herrehold begge hold med topplaceringer,
rigtigt flot.
Jeg vil slutte beretningerne med at takke bestyrelsen og alle vores udvalg for et stort
og flot stykke arbejde og et godt samarbejde. Jeg vil også takke hallens personale for
deres store stykke arbejde, takke sekretariatet med Peter Jeanette for et godt
samarbejde samt selvfølgelig takke Niclas i Kafe if for god mad og betjening.
Poul Bo Petersen
Formand
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