Referat fra generalforsamlingen i Glostrup Badminton Club
Den 5. marts 2018 kl. 19:00
Glostrup Idrætspark Hal 2
Foreningslokale 2

Henrik Søgaard blev valgt som dirigent.

Til stede fra bestyrelsen:
Formand Vagn Madsen
Kasserer Lene Birkholm
Bestyrelsesmedlem Torben Buchna
Bestyrelsesmedlem Per Thelin
Bestyrelsesmedlem Anne-Grethe Madsen
Bestyrelsesmedlem Klaus Jensen

28 fremmødte medlemmer.

Henrik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Opslag i klublokalet, Glostrup Hallen og Hvissinge Hallen den 05.02.2018 og på
hjemmesiden, gbc-badminton.dk den 05.02.2018 Facebook. Medlemmer fik
indkaldelse på mail den 05.02.18 genudsendt den 19.02.2018.

Valg af stemmetællere
Kurt Kondrup og Søren Birkholm.

Formandens beretning Vagn Madsen
Jeg vil byde jer all velkommen til generalforsamlingen.
Vi har holdt 8 bestyrelsesmøder, hvor vi generelt har diskuteret om en ny
kasserer.
Ved sidste generalforsamling besluttede vi at hæve kontingentet og boldpengene
så vi var spændt på hvordan medlemmerne tog imod det. Der blev sendt en mail
ud til alle medlemmerne om det nye kontingent, alle tog pænt imod det.
Vi ændrede lidt i vores vedtægter, som blev godkendt i banken og kommunen.
Så er boldene desværre steget.
Jeg har søgt om penge til et fugtskab gennem GSI men fik det ikke. Men jeg søger
igen næste år. Der er penge at spare på bolde med et fugtskab.
Torben har været i Lalandia og på Bornholm. Han vil fortælle mere om det, han har
også afholdt en juleturnering for børn med deres forældre.
Glostrup shopping center har inventeret os til motionsfestival lørdag den 17/2 18,
men det blev aflyst grundet manglende tilslutning af foreninger.
Vores største problem har været at få en ny kasserer. Vi har drøftet det meget og
spurgt flere, om de var interesserede i det. Vi har haft en regnskabskonsulent fra
DGI til møde som fortalte hvordan de kunne hjælpe os, men nu ser det ud til at vi
har fundet en ny kasserer.
Så er der blevet lavet et nyt låsesystem. Først var det i Hvissingehallen og senere i
de andre haller og foreningslokaler. Der er udleveret 9 stk. brikker. Hvis der er
nogen som vil have en brik, skal jeg bruge jeres mailadresse og tlf. nr.

Vi har søgt om spilletid i Hvissingehallen og hal 2 for de næste 2 år. Vi får først at
vide om vi har fået det til maj. Foreningslokalerne kan vi først bestille, når det
andet er på plads.
Der har været lidt problemer med at få foreningslokalet, for Michael har udlejet
alle lokalerne til rigspolitiet hele foråret.
Til sidst vil jeg takke Bente for sit arbejde med formiddagsholdet og Torben for sit
arbejde med ungdommen.

Ungdomsafdelingen v. Torben Buchna
Hvis vi starter med holdkampene, så sluttede U13, U15 og U17 holdene på en 4.
plads. Det var der en årsag til; der var givet lov til (fra DGI/Sjællandskredense), at
bruge en ældre spiller på holdene, hvis en klub manglede en spiller på en årgang.
God ide - bare den ikke bliver misbrugt, men vi kunne se, at der var spekuleret i
det fra mange klubbers side, så det burde hedde f.eks. U15+, men det animerer jo
ikke børnene, hvis de hele tiden kan møde ældre spillere. Jeg klagede til forbundet
flere gange, men fik aldrig noget svar.
Vi mistede alle vores U17 spillere. 4 spillere skulle på efterskole, 2 skiftede til
privatskole i København og kunne ikke nå til træning på de tider vi har i øjeblikket.
De sidste 3-4 stykker stoppede, da de andre rejste.
Vi var på Lalandia Rødby i maj måned. 22 børn og 7 voksne fra fredag til søndag.
En god tur, hvor vi er i hallen allerede fredag aften, men hvor der manglede net til
alle banerne, så der var lidt panik til vi fandt frem til en, der havde nøglerne til
nettene. Men turen gik godt og vi er i hallen ca. 10 timer på en weekend.
Vi har efterhånden en stabil forældregruppe, der tager med og som er med til at
håndhæve ro og orden og sørger for mad og drikke. En stor hjælp i et presset
program.
Efter sommerferien startede vi et U13 hold og to U15 hold op. Jeg havde lovet
børnene, at jeg ville melde holdene til en så lav række som muligt (måske snyde
lidt), for det var der andre klubber som gjorde. Men i første holdkamp i U13 havde

modstanderne en U15 spiller med, men det tog vi med godt humør. Vi vandt
alligevel. U15 pigerne mødte et hold i første runde, som havde 2 ulovlige spillere
på holdet, men det gjorde ikke noget, for det havde vi også, så den vandt Glostrup.
Men der var indgivet en protest over vores holdopstilling, men da de andre også
stillede ulovligt op, blev der ikke gjort mere ved det.
Vores U15 drenge startede som lyn og torden og vandt deres første kampe i fin
stil. Vi havde fået 2 drenge på holdet, som havde spillet i klubben som U11, men
så var stoppet, men havde så fået lysten til badminton igen. Men som U11 var de
registreret som C spillere og måtte ikke samtidig spille på vores U15 hold. Det var
der en klub, som vi havde vundet over, der havde opdaget og indsendte en klage
til DGI over Glostrups holdopstilling , så vi fik fratrukket en del point. Men en
underlig udvikling, vores piger sker der intet, men drengene får trukket point. Men
i forhold til sidste år, hvor jeg klagede, men ikke fik noget svar, så er det kun godt,
der er hul igennem til DGI, men man kan aldrig helt regne med, at få svar. Jeg kan
se, at DGI har fået ny mand på posten som holdansvarlig!! Det er måske derfor der
sker noget.
Vi var af sted til Bornholm i uge 42. Vi var kun 9 spillere, men 4 voksne og om
søndagen dukkede der pludselig 2 familier til børnene op, så pludselig var vi
mange fra Glostrup. Som altid havde alle børnene en medalje. God tur dejlig
sejltur.
I december havde vi et forældre/barn stævne i Glostrup hallen. 22 par havde
tilmeldt sig, vi spillede på tid og uden smash, så der var liv og glade dage med både
semifinale og finaler og præmieoverrækkelse til klapsalver og med kaffe og kage til
de fremmødte.
DGI har i deres visdom indført Golden sæt i holdkampene. Det er også fint nok,
men når man samtidig indfører holdstævner til holdkampene (dvs. man møder 3
eller 4 hold op og spiller alle mod alle) så giver det problemer med tiden, for kan
man se, at 2 hold spiller 3-3, kan man ikke sætte andre hold i gang, før man har
spillet Golden sæt. Så pludselig kan man stå med 4 klubber i hallen, men man
spiller kun på en bane, fordi der skal spilles Golden sæt og det skal være færdig,
inden man kan gå videre i programmet, så der går let en time ekstra. Typisk er
man i hallen fra kl. 10.00 til 17.00 og afvikler 5-7 kampe på en søndag.

Formiddagsafdelingen v. Bente Elkjær Hende
Referat vedr. GBC Formiddagsafdelingen 2017/2018
Siden seneste generalforsamling i marts 2017 har vi deltaget i div. turneringer med
vores venskabsklubber Greve, Taastrup og SB50. Hver gang har vi været mellem 80
og 90 deltagere.
I denne sæson har vi haft 2 mix-hold tilmeldt holdturneringen i Karlslunde. Vi har
været af sted i tre omgange og har hver gang dystet mod to forskellige hold.
Slutresultatet blev, at begge hold endte blandt de to bedste i hver deres række.
Hver den 1. onsdag i måneden har vi som sædvanlig vores kaffe/spilledag, hvor vi
efter spillet hygger os med lidt mad.
Der er altid fin tilslutning og mange gode hjælpere i køkkenet. Tusinde tak for det.
I maj måned var målet for vores udflugt Københavns Rådhus, hvor vi fik en rigtig
god rundvisning. Vi smagte også de berømte rådhuspandekager med et glas vin til.
Herefter indtog vi en dejlig frokost på Restaurant Nytorv.
I denne sæson har vi haft 50 års jubilæum, som vi fejrede med en dejlig buffet til
sæsonafslutningen i april. Vi var flere spillere, der i efteråret valgte at tage på en 4dages tur til Sønderjylland. Vi boede på Agerskov Kro, hvor vi fik rigtig dejlig mad.
Herfra kørte vi på udflugt til flere forskellige steder bl.a. Christiansfeld, Ribe,
Tønder, Rømø, Vidå slusen, Slesvig, Dannevirke, Dybbøl og sort sol.
Endvidere har vi afholdt julefrokost med lotteri. Først har vi spillet og derefter
fået god mad.

Veteran v. Per Thelin
Vi har stillet med et hold som hedder +50, alle skal være fyldt 50 år på selve dagen.
Vi gik fra +40 sidste år, da alle var fyldt 50 da vi startede sæsonen, men det var
stort set de samme spillere. Jeg syntes at det er gået rigtig godt. Vi skal spille 10
kampe mod 5 klubber, både ude og hjemme. Indtil videre har vi vundet 4 og tabt
4. De 5 klubber er Humlebæk, Fredensborg, Helsinge, Skovlunde og Brøndby

Strand, så der har været nogle lange køreture, som vi selv lægger bil til, så vi håber
vi vinder de 2 sidste kampe, så vi bliver i den bedste ende.

Forelæggelse og godkendelse af regnskab af Lene Birkholm
Lene havde lagt regnskab og budget på bordene så alle kunne følge med.
Regnskabet og budget blev godkendt.

Indkomne forslag
Bente Hende søgte om 5000 kr. til formiddagsafdelingen til arrangementer og
turneringer, som der altid er blevet givet. Dette tilskud blev godkendt.
Carsten og Rasmus spurgte om der var mulighed for at arrangere et
ungdomsstævne, hvor mange andre klubber deltager.
Der blev diskuteret frem og tilbage, da vi ikke bare kan få hallen, når vi ønsker det,
men bestyrelsen vil arbejde på sagen med kommunen og DGI, da ungdommen
også spiller turnering, så der er en del som skal samordnes.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Vagn Madsen ikke på valg
Lene Birkholm gik af som kasserer og ny kasserer blev Margit Mortensen
Torben Buchna ikke på valg
Anne-Grethe Madsen ikke på valg
Per Thelin genvalgt
Klaus Jensen ikke på valg
Hans Otto Sørensen genvalgt som revisor

Der blev ikke fundet en ungdomsformand og heller ikke suppleanter.

Eventuelt
Tak for en god og informativ generalforsamling.
Tak til bestyrelsen for dygtigt frivilligt arbejde.
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