Referat fra generalforsamlingen i Glostrup Badminton Club
den 22. juni 2020 kl. 19.00
Glostrup Idrætspark
Foreningslokale 3

Valg af dirigent
Henrik Søgaard blev valgt som dirigent, og bekræfter at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Valg af stemmetællere og referent
Kurt Kondrup og Arne Kristiansen blev valgt som stemmetællere, og Lise Andersen som referent.

Til stede fra bestyrelsen
Formand Vagn Madsen (stopper)
Kasserer Margit Mortensen (stopper)
Bestyrelsesmedlem Torben Buchna
Bestyrelsesmedlem Per Thelin (stopper)
Bestyrelsesmedlem Anne-Grethe Madsen (stopper)
Bestyrelsesmedlem Klaus Jensen

30 fremmødte medlemmer.

Formandens beretning Vagn
Jeg vil byde jer velkommen til generalforsamlingen, den er blevet udskudt fra den 27/3 til nu
på grund af corona og at vi ikke kunne samles så mange.
Vi har holdt 6 bestyrelsesmøder.
Vi har tilmeldt 4 ungdomshold til turneringer og lavet om på vores veteranhold, da vi mangler
damer på holdet.
Der blev diskuteret om vi laver tiden om i Hvissingehallen, ungdommen kunne ikke nå at
komme kl. 16.00, så vi lavede det om til kl.16,30 fra januar. Der bliver holdt øje med hvor

mange vi er, der bliver taget billeder 2 gange i timen, og vi skal være 10 personer, ellers får vi
en bemærkning.
Angående haltider er det svært at bevise overfor kommunen at vi er nok på banerne, vi har en
banefordeling, som bliver booket, når folk melder om, hvor de ville spille og hvornår de vil
have tid, så det er svært at forklare kommunen, at vi ikke er der når de tager billeder, men vi
der ikke, men banerne er booket og betalt kontingent for hvert medlem og at banerne derfor er
optaget, men at de ikke er der hver gang. Hvissingehallen vil vi nok ikke bruge næste år, på
grund af meget uro af ungdommen, der står og laver ballade i forhallen og er svær at smide ud,
vi bruger for meget tid på det.
Jan Karlsen har skaffet os en bærbar computer og har installeret den så Torben kan bruge den.
Så fik vi en lille opgave ved nytår, da der blev sygdom i bestyrelsen og at kasse reren ville
stoppe til generalforsamlingen, vi fik sendt en besked på mail til alle medlemmerne, at hvis der
ikke var nogen som ville stille op måtte vi lukke klubben, men der var heldigvis nogen som
ville fortsætte. Der var 5 der meldte sig. Vi holdt et bestyrelsesmøde hvor vi havde de 5 nye
med så de så, hvordan det var vi skulle lave regnskab til kommunen om tilskud til ungdommen,
de blev ikke skræmt af opgaven, så de ville alle stille op til generalforsamlingen.
Så har Torben og Vagn søgt om haltider de næste 2 år, vi har søgt de samme tider, som vi har
nu, men uden Hvissingehallen. Vi har en udfordring med tiderne, tennis vil også have nogen af
tiderne, så vi må se hvordan fordelingsudvalget takler det.
Vi har snakket om boldpenge, som nogle betaler. Skal prisen sættes op, da boldene er blevet
dyrere, prisen besluttes på generalforsamlingen.
Vi har indkaldt til generalforsamling den 27/3 og skulle holde bestyrelsesmøde den 16/3 om
indkomne forslag og priser på bolde, men det kunne vi ikke på grund af corona, hvor det hele
blev lukket ned.
Jeg har snakket med Michael om belysningen i hallen i hal 2, om hvordan det skulle hænge .
Jeg vil gerne have det på tværs af hallen, men det kunne ikke lade sig gøre, da det er en
multihal, så det bliver på samme måde igen.
Vi skal have lavet en ny aftale om bolde, men det må den nye bestyrelse finde.
Så er jeg blevet spurgt af DGI, om vi ville holde nogle turneringer for motionister og
ungdommen. Jeg har sagt ja og bestilt hallerne. Det bliver for motionister i uge 44 lørdag og
søndag og for ungdommen i uge 11 lørdag og søndag.
Til sidst vil jeg takke Torben for sit store arbejde med ungdommen og Bente for sit arbejde
med motionisterne om formiddagen.

Ungdomsafdelingen ved Torben
Glostrup startede med 5 ungdomshold og et veteranhold + 50.

Vores U13 Drenge blev nr. 5 i deres pulje.
Vores U13 Pigehold blev nr. 6.
Vores U15-hold blev nr. 3.
Vores U17-hold 1 blev nr. 2.
Vores U17-hold 2 blev nr. 6.
Vores U17 1 blev udtaget til Landsmesterskaberne som blev afviklet i Hammel (Jylland) i april
2019, hvor der var spillere fra hele Danmark over 300 deltog, holdet blev 2er i deres pulje og
kom ikke i guld puljen, men skulle spille om pladsen fra 5 til 8 pladsen, det var en hård
weekend med mange kampe.
Glostrup var i Lalandia / Rødby i en weekend i juli på træningslejr, vi lejede os i Bindernæs
skolehal, hvor vi spillede 2 timer om formiddagen og 2 timer om eftermiddagen og dem der
havde mere energi kunne spille om aftenen. Vi sluttede med fælles spisning lørdag.
Søndag var hjemrejsedag så det var kun i hallen 2 timer om formiddagen.
Vi har haft mange spillere som ud over holdkampene har været til mange stævner med gode
resultater.
Efter sommerferien startede vi op med 2 U13-hold og 1 U15-hold og 1 U17-hold og 1
Veteranhold.
Vi var nødt til at trække vores U17-hold på grund af skoleskift, mange skulle på efterskole
samt udveksling ophold.
Glostrup var i uge 42 (efterårsferien) på Bornholm med 10 spillere til et stort badminton stævne
med børn fra hele landet. Det løber over 4 dage og slutter af med fælles præmieuddeling.
Vi har fået vores forældre og barntræning om lørdagen op at køre, man kan bare komme ind fra
gaden, og prøve at spille badminton. Vi har træner, bolde og ketsjere.
Nicklas R har i vinter været gennem trænerkursus 2 og 3, vi ønsker tillykke.
Vores U15 ikke-holdspillere har fungeret godt, så nu træner de 2 gange om ugen.
Vi vil ikke bruge Hvissingehallen i 2020, der er for mange problemer med de tidlige
træningstider, så tider vil blive flyttet til Glostrup hallen samme tid.

Formiddagsafdelingen ved Bente
Vi har også i denne sæson haft tilgang af nye spillere og det er vi rigtig glade for.

Vores faste turnering med efterfølgende kaffe og brød hver måned er altid en succes.
Vores juleturnering med efterfølgende frokost leveret af Henrik gør altid lykke.
Vi har deltaget i venskabskampe med klubberne fra Greve, SB-50 og Taastrup.
Vores hjemmekamp var i november måned. Der deltog ca. 90 spillere, som alle efter kampen
hyggede sig med smørrebrød, øl, vand, kaffe og kage.
I marts måned lukkede alt ned på grund af COVID-19 så vi mistede Cup-turneringen, afslutningen
og udflugten samt det almindelige spil hver uge.
Vi ser frem til en ny sæson, hvor der forhåbentlig vil være normale forhold igen.
Vi trænger til at svinge ketcherne igen, så vi kan holde formen og få hyggen tilbage.
Tak til alle hjælpere ved div. arrangementer og på gensyn i den nye sæson.
Til sidst en stor tak til Vagn for hans store engagement som formand.

Regnskab og Budget ved Margit
Margit havde lagt regnskab og budget på bordene så alle kunne følge med.
Godkendelse af det reviderede regnskab 2019.
Godkendelse af budget.
Kontingent uændret.
Boldpenge? Ved det ikke på nuværende tidspunkt.
Behandling af indkomne forslag.
Bente fra formiddag har søgt om 7.000 kr. Ved vores turneringer låner vi festlokalet da vi er så
mange mennesker og vi skal vi bruge køkkenet og det skal vi selv betale.
Forslag for kommende ny bestyrelsesmedlem at de 7.000 kr. skulle være en fast udgift på budgettet,
så Bente ikke behøver at søge hvert år.
Det kom til håndsoprækning og blev vedtaget.
Et andet forslag kom fra Søren Andersen som var villig til at hjælpe med at træne ungdomsspillere i
sommerferien.
Rigtig godt forslag, men desværre ikke muligt i år. Hallerne er lukket på grund af div. forbedringer.

Valg af ny bestyrelse
Bestyrelsesmedlem: Torben Buchna
Bestyrelsesmedlem: Klaus Jensen
Bestyrelsesmedlem: Jan Karlsen nyvalg for 1 år
Bestyrelsesmedlem: Lars Enevoldsen nyvalg for 1 år
Bestyrelsesmedlem: Michael Nielsen nyvalg for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Søren Andersen nyvalg for 2 år
Bestyrelsesmedlem: Martin Sundberg nyvalg for 2 år
Revisor: Erling Kristensen
Den ny bestyrelse konstituerer sig selv.

Eventuelt
Vi havde besøg af en repræsentant fra DGI. Han ville gerne at Glostrup Badminton Club ville holde
en turnering for motionister i uge 44 lørdag og søndag og ungdom i uge 11 lørdag og søndag.
Vi skulle stille haller til rådighed og DGI ville stå for resten. Gerne med hjælp fra klubben der
måske også kunne tjene lidt.
Hvis bestyrelsen skulle bruge råd og vejledning om nye tiltag, var de velkommen til at kontakte
DGI.
Vagn tilbød sin hjælp til den nye bestyrelse at informere formiddag og booke lokaler til div.
turneringer.
Tak til Vagn, Anne-Grethe, Per og Margit som har brugt en del tid i bestyrelsen.

Glostrup Badminton Club
Bestyrelsen
Referant
Lise Andersen

