Generalforsamling,
Hørsholm Badminton Klub 05.04.2018
1:
Valg af dirigent:
Mikkel Liebman Drescher er valgt af generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
2:
Formandens beretning – Vedlagt.
3:
Udvalg aflægger beretning.
USU
For ungdomsafdelingen har det været en fin sæson, dog uden at være prangende. Vi omlagde i
denne sæson bl.a. turneringstræningen, så de bedste kun træner 3 gange om ugen i stedet for
4 - det gjorde at der blev plads til 3 ekstra breddehold, hvilket gerne skulle give et tilskud til
den slunkne økonomi. Generelt er der rigtig fin efterspørgsel og en fin belægningsprocent på
alle hold.
Vi har haft nogle gode sociale aktiviteter med guld/sølv bold, juleturnering, træningsevents,
pizza-aftener for turneringsspillere og så den meget populære Natminton. De store fester
kniber det dog med at engagere spillerne til.
I Badminton Sjælland og DGI's holdturnering har vi i år haft 4 U13, 3 U15 og et U17 hold
tilmeldt. Et hold (U13C) blev puljevindere, men tabte i semifinalen til SM for hold, men de
deltager også i næste weekend i DMU for hold.
En del turneringsspillere har også deltaget i mange individuelle turneringer og det er også
blevet til en del turneringssejre og oprykninger, men vi kunne godt ønske os, at flere tager ud
og prøver kræfter med dette. Her i slutningen af sæsonen har vi pt. 2 Mesterrække og 6 Arække spillere (7 lige om lidt) fordelt på U13, U15 og U17.
Klubben har i løbet af sæsonen afholdt de sædvanlige 4 individuelle ungdomsturnering og en
afdeling af det individuelle SM. Disse turneringer er et væsentlig bidrag til klubbens økonomi
og kæmpe tak til Poul Erik for hans og hans faste partnere's store indsats med planlægningen
og turneringssledelsen. Vi kæmper stadig lidt med at få bemandingen af Tutten til at køre på
skinner, så hvis nogle har gode ideer skal de være meget velkomne.
Desværre siger vi også med udgangen af denne sæson farvel til vores fantastiske cheftræner
Jonathan Søgaard. Jonathan har været hos os i 6 år og har vist en dedikation og et
engagement, der gør, at han træninger er elsket af alle spillerne. Det bliver en svær post at
erstatte, men jeg håber at vi snart kan melde ud hvem der vil tage over til næste sæson. Stort
tak til Jonathan for indsatsen og held og lykke fremover med en mere "normal" erhvervskarriere.
Jeg trækker mig som bekendt efter 2 år på posten og vil i den forbindelse gerne takke den
øvrige bestyrelse, Stig og alle ungdomstrænerne for et godt samarbejde.
SSU
Sæsonen har desværre været ramt af skader og afbud, hvilket har påvirket begge hold.

1. holdet er rykket en række ned, mens 2.holdet endte midt i rækken - således vi næste sæson
spiller i hhv. serie 1 og serie 2. Næste års målsætning er at holde begge hold i de respektive
serier.
Næste sæsons trænere er på plads. Vi har to trænere næste år i Mikkel Liebman Drescher og
Martin Kjellerup.
VETU
2 hold med i holdturneringen – hhv. et i 40+ og et i 50+.
Begge hold sluttede næstsidst i tabellen.
En del skader henover sæsonen, som har gjort det svært at stille hold – Det er dog lykkedes
hver gang.
Der er plads til nye veteraner på mandagstræningen.
Ingen tilmeldt holdet 40+ er under 50 – hvilket betyder at det hold formentlig udgår næste år,
og erstattes af et ældre hold.
BREDDU
Så er der sket en del på både Elite motionisterne (ons 19-21) og motionisterne (ons 21-23).
Begge hold har fået flere medlemmer og især de sene motionister har fået en del nye. Dog har
det givet nogle udfordringer da det niveau de nye til det sene motionist hold har krævet slag
træning for de nye for at få dem med på holdene. Jeg har trænet en del i tidsrummet (ons 2021).
Der har desværre været en del skader blandt herrerne og damerne hvilken gjorde at helt nye
kom til at spille MOT 4+2 serie 3-4 hvilken også viser resultatet for holdkampene.
MOT 4 herrer Elite puljen: Hørsholm mangler endnu at spille 2 holdkampe men over
nedrykningsstregen. Så de bliver i elite puljen.
MOT 4 herrer Mester puljen: Hørsholm endte desværre under nedrykningsstregen, så det
bliver sikket serie 1-2 til næste år.
MOT 4 herrer Serie 5 puljen: Hørsholm endte som nummer 2 i puljen og rykker op til næste
år.
MOT 4+2 Serie 3-4: Hørsholm endte sidst i puljen men rykker ikke ned.
4:
Regnskab og budget er gennemgået og godkendt af ekstern revisor Jesper Leander Poulsen.
Regnskab og budget gennemgået på generalforsamlingen.
Regnskabet er godkendt af hele generalforsamlingen.
Budgettet er godkendt af hele generalforsamlingen.
Kontingentforhøjelse:
Ingen kontingentforhøjelse, men boldpenge forhøjes med 50kr. årligt.
Godkendt af hele generalforsamlingen.

Fremover vil ungdomsspillere kun blive opkrævet en gang årligt – i august.
Senior, motionist og veteran fortsætter som normalt.
5:
Forslag til vedtægtsændringer:
Ingen indkomne forslag.
6:
Indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
7:
Valg til bestyrelse:
Formand, Shankar Ralhan – Genopstiller – Valgt
Kasserer, Morten Pedersen afgår – Mietek Masnica – Valgt
USU, Jørgen Wessing afgår – Stig Jørnung – Valgt
SSU, Jacob Dandanell Christensen – GGenopstiller, Valgt
BREDDU, Jesper Hansen afgår – Tim Poulsen – Valgt
Sekretær, Hanne Elnegaard afgår – Anders Johannesen – Valgt
8:
Valg af suppleanter:
Suppleant, Ann-Louise Danmark afgår – Steffen Bille Rannes – Valgt
Suppleant, Andreas Ravn Weinrich afgår – Morten Pedersen – Valgt
9:
Valg af ekstern revisor.
Jesper Leander Poulsen – Valgt
10:
Eventuelt.
Markus Juul overtager cheftrænerrollen på ungdom. Nils Rørbæk hjælper i den periode
Markus er væk.
Anker Blauenfeldt indstilles af Hørsholm Badminton Klubs bestyrelse til at repræsentere
ketcherklubberne.
Spørgsmål fra Mikkel Liebmann Drescher til opprioritering af branding, strategi, sponsorer,
medier mv. af klubben.
Bestyrelsen tager det til efterretning.
Stort tak til de 6 bestyrelsesmedlemmer der afgår:
Jesper Hansen, Andreas Ravn Weinrich, Hanne Elnegaard, Ann-Louise Danmark, Jørgen
Wessing og Morten Pedersen.

For referent
Christian Bruun Lumborg

