Referat af ordinær generalforsamling Glostrup Badminton Club

Afholdt:
Sted:
Referent:

Mandag 25. marts 2019
Glostrup Idrætspark, foreningslokale 3
Ann Lassen

1. Valg af dirigent
a. Henrik Søgaard valgt som dirigent, og bekræfter at generalforsamlingen er lovligt
indkaldt.
2. Valg af stemmetællere og referent
a. Lene og Kurt blev valgt som stemmetællere, og Ann Lassen som referent.
3. Formandens beretning Vagn Madsen
Jeg vil byde jer alle velkommen til generalforsamlingen
Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder
Vi sluttede godt for vores ungdom, vores piger i c rækken for U 15 blev nr. 1 og der var en pæn
artikel i Glostrup bladet.
Vi har lavet en ny aftale med Li-ning om bolde det blev til 2 forskellige bolde en super 100 til 160
kr. og en 60 plus til 125 kr. så det er en stor besparelse for klubben
Så har vi fået en ny kasserer og det er vi glade for, det er et stort arbejde for kassereren da vi er
blevet pålagt at indberette løn for vores træner hver måned, men vi betaler kun træneren løn en
gang om året, men hvis vi ikke indberetter det hver måned får vi en bøde på 800 kr.
Vi skal være opmærksom på hvor mange spillere der er til træning da der bliver optælling hvor
mange vi er, vi kan miste vores tid hvis vi ikke er nok spillere. Vi har fået mere tid om tirsdagen og
den vil vi gerne beholde. Tennis vil gerne have denne tid.
Jeg har igen søgt om tilskud til et fugtskab gennem GSI men fik afslag, søger igen til næste år.
Så har vi fået lavet nyt loft så det kunne dæmpe på lyden, det virker godt der er også sat vinduer i
ud til gangen, håber at vi får gardiner, det nye låsesystem med briken er også afsluttet. Er der flere
som vil have en brik må i lige sige til.
Torben har igen været i Lalandia og på Bornholm, han vil fortælle mere om det, han har også holdt
juleturnering for børn og deres forælderen det blev en god eftermiddag
Til sidst vil jeg takke Bente for sit arbejde med formiddagsholdet og Torben for sit arbejde med
ungdommen.

Ungdomsafdelingen Torben Buchna:
Vi havde 2 arrangementer i år, hvor den ene gik til la landia og den anden til Bornholm. Vi havde
nogle dejlige på begge ture og både børn og voksne var utrolig glade for disse 2 arragementer.
Jeg havde store forventninger til vores u15 piger (guldpigerne), desværre valgte de 2 piger at
stoppe. Øv øv
Veteran Per Thelin:
Vi spiller med et hold + 50. Vi fik mange gode kampe desværre manglede vi det afgørende held i
nogle af vores kampe. Vi mangler i denne sæson en sejr, og vi mangler damer til næste sæson, for
at stille hold.
Formiddagsholdet Bente Hende:
Vi har været til mange turneringer med vores venskabsklubber, Tåstrup, Greve og SB50. rigtig
mange deltagere hver gang. Holdturnering i Karlslunde havde vi 2 mix hold med, desværre måtte
vi trække det ene hold, på grund af skader(ærgerligt). Vi har fået mange nye medlemmer i
2018/2019 og det er vi glade for. Vores udflugt i 2018 der kørte vi med bus til Gavnø Slot, hvor vi
fik rundvisning og dejlig frokost. Bagefter gik turen til Enø hvor vi spiste en dejlig is i det dejlige
vejr.
Der er altid fin tilslutning og mange gode hjælpere i køkkenet. Tusind tak for det.
Beretningen blev godkendt.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab
a. Regnskab 2018 er godkendt
5. Godkendelse af regnskab 2019, fastsættelse af kontingent og boldpenge
a. Regnskab 2019 er godkendt
b. Kontingent uændret
c. Boldpenge uændret
6. Behandling af indkomne forslag
a. Forslag til tilskud til formiddagsafdeling på kr. 5.000 årligt plus 2-3 gange køkkenleje
stillet af Bente Elkjær Hende. Forslag vedtaget.
7. Valg til bestyrelsen:
a. Formand:
Vagn Madsen genvalgt
b. Kasserer:
Margit Mortensen (ikke på valg)
c. Bestyrelsesmedlem:
Torben Buchna genvalgt
d. Bestyrelsesmedlem:
Anne-Grethe Madsen genvalgt
e. Bestyrelsesmedlem:
Per Thelin (ikke på valg)
f. Bestyrelsesmedlem:
Klaus Jensen genvalgt
8. Valg af revisor, ungdomsformand og suppleanter:
a. Revisor:
Hans Otto Sørensen

b. Ungdomsformand:
c. Suppleant:

Torben Buchna
Ingen valgt

9. evt: Vi efterlyser flere spillere i ungdomsafdelingen og aktive forældre i bestyrelsen. Per
Weibel kommenterede lukning af hallerne om lørdagen skete alt for ofte. Man får desværre
ikke refusion af betalte baner.

Godkendt den 16 april 2019

_______________________
_____________________________
Henrik Søgaard

Ann Lassen

Ordstyrer

Referent

