GENERALFORSAMLING 2022 - PADEL ÅRSMØDE 2022

Tirsdag, 29. marts 2022 kl. 19.00, i Ravnsborghallen.
Påtegning fra dirigent:

Jeg har som dirigent på Generalforsamlingen i Køge Badmintonklub d 29/3-2022 gennemlæst
det fine referat.
Jeg har ingen bemærkninger eller tilføjelser.
Hans Lindahl
Dirigent

Formand Steen Fladberg indleder med at byde de
fremmødte medlemmer velkommen.
1.
Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Hans Lindahl (tidligere formand i
Køge Badminton Klub)

Hans Lindahl er valgt til dirigent og
konstaterer, at der er indkaldt til
generalforsamling, jvf vedtægterne.

2. Dirigenten fortalte, at han inden Generalforsamlingen har fulgt op på et 25 år gammel ønske om bedre
brusere i omklædningsrummene. Gennemsynet viste nye bruserhoveder men desværre stadig ingen tykke
stråler af lækkert varmt vand – og giver ordet til Formanden, der i år har forberedt et powerpoint til at guide
alle igennem generalforsamlingen, der er fyldt med information om året, der er gået siden sidste sæson.
FORMANDENS BERETNING
Formanden aflægger en samlet beretning for den forløbne sæson.
Corona perioden
Forhåbentlig har vi nu sagt endegyldigt farvel. Vi synes, at vi har fået tacklet det acceptabelt.
-Løbetræning, 3 måneder
-Yoga
-Løn til trænere
-Padel
-Udendørs træning
-Opdelte gruppen i hallen og ved ind- og udgang (da vi måtte komme indendørs)
-Forlængede sæsonen
-Frit spil for alle om fredagen
-Vores medlemmer har været forstående
-Vi har været gode til at søge kompensation i forskellige puljer.
Klubben har klaret sig godt igennem coronasæsonerne"og håber, det nu er slut.
Åbent hus ved sæsonstart /BadmintonKick
Vi var offensive – og inviterede til en aften for alle. Vi havde radiospots, annoncer og omtale i avisen.
Vi havde besøg af Mia Blichfeldt, der spillede mod Mathias Thyge og de fremmødte børn og unge
Vi slog et slag for badminton i Køge.
Der var mange i hallen, og det var en super god opstart, hvor vi fik gjort flot opmærksom på os selv.
Arv
Køge Badminton Klub arver efter Mogens Hansen, Egøjevej 1, der havde testamenteret alt til kulturen i
Køge (3 parter: Musikskole, Køge Arkiverne og Køge Badminton Klub)

Boligen blev solgt ved bud. Vi forventer at modtage arven i maj 22 og er selvfølgelig meget taknemmelige
over at være blevet betænkt.
Medlemsituationen
Vi har stort set samme antal medlemmer nu som før corona.
Rapportering til Centralregisteret:
2020 badminton 403 + padel 64 = 467
2021 badminton 392 + padel 114 = 506
Vi er 2/3 mænd – 1/3 damer – og det er nogenlunde sådan, de fleste klubber er sammensat.
Den gode nyhed er, at vi - ud over ovennævnte - har fået en del nye medlemmer den sidste måned, også
U7 og U9. Desuden er padel også vokset yderligere

Padel
Køge Padel Klub
Køge Padel Center – 3 parter; Ravnsborghallen, Firmaidræt Køge og Køge Badminton Klub.
Køge Padel Klub er en del af Køge Badminton Klub.
1. Foreningsdrevet indtægt og overskud går tilbage til de to foreninger, og den selvejende institution,
bidrager til opfyldelsen af Køge Kommunes idrætsstrategi
2. Tre parts samarbejdsaftale:
a) 60% af indtægterne er øremærket til videreudvikling af KPC
b) 30% bliver ligeligt fordelt imellem de 3 parter
c) 10% til driftsomkostninger (gratis bat og bolde mv), RH-Drift, bemanding, cafeteria, KBK, Træning,
turnering, FIK, firmaer, ældre
3. Ravnsborghallen (Idrætsanlæg) som ligger et område i vækst:
a.) Adgang til omklædning, cafeteria og udendørs arealer er høj værdsat af padel-, men også
badmintonspillere.
b) Synergi til andre idrætsfaciliteter; Badminton, Fodbold, Gymnastik, Fitness, Bowling, Cykling,
Petanque, og meget andet.
c) Tilbyde Padel til Køges skole og uddannelses-institutioner
4. Firmaidræt Køge
a) Fokus på at få de lokale virksomheders medarbejdere til at dyrke idræt
b) Fokus på idrætstilbud til ældre
5. Køge Badminton Klub og padel
a) Forlænge sæsonen for Badmintonspillere, og styrke ambitionerne om højere rangering af klubbens
bedste hold
b) Via Køge Padel Klub at skabe et træningsmiljø med fokus på ungdom, inkl. turneringsspil og
holdkampe samt sprede vores indtægtsgrundlag
Padel sæson 2021, highlights:
-Det lykkedes i foråret via mange møder, mv. at få Køge Kommunes accept af at udbygge Køge Padel
Center med fire udendørs baner. De nye baner er bygget og stod færdige i december.
-8 hold tilmeldt holdturneringen, mange klarede sig rigtig fint
-1.700 har nu prøvet at booke bane
-Har næsten betalt alle baner – mangler ca. 200.000 før
-Medarbejder ansat
-Våd vinter, folk har søgt andre steder hen.
Vi håber, den gode stemning i klubben kan få langt de fleste til at vende tilbage i klubben igen.
Konkurrencesituation tilspidses:
-Pres på Køge Kommune for at få tilladelse til at bygge hal. Vi er næsten i mål.

-Møder om finansiering, æstetik, arkitekt med på holdet, møder med leverandører, håber at være klar til
vintersæsonen.
-Udvikle klubaktiviteter med ungdom, skoler, gymnasie, mv.
-Firmaer
-Krohns Køkken, vi mener det bliver et stort aktiv både for padel og badminton.
-Køge Padel Klub vil gerne i gang med fast ungdomstræning, hvorimod et tilbud om Fællestræning for
voksne ikke har haft den store interesse.
NYHED til det udendørs område
Spar Nord Fonden har sagt ja til en markise til kr. 50.000 til at overdække ved bord-bænkesæt. Vi glæder
os til at få den op.
(Padel afsnit slutter her)
UNGDOM
Sportsligt
Køge Badminton Klub har mange børn, der har spillet i flere år, og som er begyndt at gøre sig gældende.
Vi står igen med stærke ungdomsspillere. Rigtig mange gør det godt, bl.a.
Buster Uhre, U13 M - Olga Stamm, U13 M - Katrine Jørgensen, U13 M - Clara Uhre, U15 M - Rebekkah
Korsbæk, U15 M - Elin Uhre, U13 M - Bertram Brændsgaard, U15 A - Tobias Ørum, U17 A - Jonathan
Helmo, U17 E, p.t. idrætsefterskole - Theodor Brits, U 17 M/E, p.t. idrætsefterskole - Christian Jørgensen,
U17 M, p.t. idrætsefterskole.
Vi udbyder mange træningssessioner - hvis der er nogen, der vil træne, skal vi nok sørge for rammerne.
Holdkampe, ungdom
- Vi har mange ungdomshold tilmeldt i mange forskellige rækker
- U13, finalevinder: Olga Stamm, Elin Uhre, Buster Uhre, Bertram Brændsgaard
- U15, m/4 spillere, finalevinder: Bertram Wester, Halfdan Lundsby, Mads Sørensen, Emma Pedersen,
Carl Bentzen
Træning
-Mange træningshold, forskellige aldre og spilleniveau.
-Sæsonplanen er med til at sikre den røde tråd
-Fokus på teknik, benarbejde og motorik, men glæden ved sporten er det vigtigste
-Det er okay at lave fejl!
-Vigtigt at vores børn har det sjovt, trygt og kan få udfordringer
-Badmintonskole i sommerferien
-Badmintonlejr i begyndelsen af sæsonen
-Prioriterer badminton som holdsport. Vi har 11 hold.
-Mange af vore spillere er virkelig rykket i niveau. Tak til vores dygtige trænere.
-Badminton på toppen. Vi udbyder hvert år begynderturneringen Badminton På Toppen - et samarbejde
med nærliggende klubber.
-Badmintonplayer
-Opfordring: Spil turneringer! Man lærer rigtigt meget ved at deltage i turneringer. Det gælder alle.
- Fortsæt med badminton. Det er vigtigt ”At kunne et spil” så man kan ”klare sig, når det bliver svært”, fx
må flytte til en anden by (fx studie – arbejde). Så kan man møde op i nærmeste hal og hurtigt få et
netværk.
-Sportsklasse. Vi har flere i klubben, der går i sportsklassen,og det er kun noget, vi som klub kan bakke op
omkring.
TRÆNERE UNGDOM
Oliver Schlander er i gang med en længere træneruddannelse. Han fortæller om Diplom-træner (en
uddannelse man bliver udtaget til):
1. blok - idrætsledelse, psykologi og pædagogik
2. blok - anatomi, doping, sportsernæring og tekniktræning

3. blok - ATK, fysiologi, træningsplanlægning og styrketræning
Sidste del er et projekt og praktik, som laves i samarbejde med specialforbundet.
Trænerudvikling
Vi forsøger hele tiden at dygtiggøre vores trænere
Trænerkurser, interne inspirations- og udviklingsdage
Udvikler potentielle trænerkandidater
Hvad kigger vi på, når spiller skal rykke hold?
-Lysten og viljen til udvikle sig
-Tekniske og motoriske evner
-Deltagelse i turneringer og holdkampe
-Kæmpe opfordring til at tage ud spille turneringer og holdkampe
Træning, trænerkultur, fastholdelse, Badminton Danmarks Forum
-Vi har fokus på rekruttering af trænere
-Vi er 14 ungdomstrænere
-Altid to trænere ved hver session, en lead og en assistent
-Trænerleder, Linda
-Flere møder med trænerne hvert år
-Besøg på Landsholdstræningen i Brøndby
-Trænerakademi – Som ung træner tjener man lommepenge i hallen, men vi har som klub en ambition om, at
de unge får noget mere med hjem, som de kan bruge personligt fremover. Vi arbejder med en række
kursusdage med forskellige emner – lige nu er følgende på agendaen: Kan du styre en flok? Pædagogik,
Karierreplanlægning (hvordan kan jeg bruge det, at jeg har været træner?), Kommunikation, Mentaltræning,
Vi bliver måske et centrum for dette akademi – med fx 3 trænere fra Solrød, 1 fra Herfølge, 1 fra Strøby eller
lign.

SENIOR
- Stor intensitet til træning
- Seniorhold 1 + 2 kom begge i oprykningsspil – begge hold ligger tæt på opryking. 1. holdet er meget tæt
på at rykke op, det afhænger af op- og nedrykninger.
- Herrehold i A-række er blevet nr 2 og 3 i deres række.
Afsluttende bemærkning - Der er vådt på gulvet efter træning. Mon det er sved eller tårer?!
MOTIONSFÆLLESTRÆNING
Kæmpestor motionsafdeling med fællestræning fordelt over 4 dage
Nyt: Ungdom: Motion torsdag i hal B - der kommer flere til
God sæson med masser af glæde og fight
VETERAN (+40)
4+2 hold i b-rækken. Holdene sluttede godt af her efter jul.
+60
Hold i +60, 4 vundne kampe
45 spillere til træning næsten hver gang
+60 deltager i DGI turneringern over sæsonen. +60 turneringen der blev afholde i Køge en mandag havde
godt 100 spillere.
Banko og hygge.
BØRNEATTESTER
Alle holdledere, trænere, mv., der har fast kontakt til børn skal underskrive erklæring. Det gælder ikke
forældre, der kører til kampe o. lign.
Ny Instruks på området vil snarligt fremgå af hjemmesiden - tak til Anders Stamm for udarbejdelsen.
Så det er et punkt, vi har helt styr på.

Køge Kommune, udviklingspuilje
Vi søger som tidligere – men kæmper lidt med det, da vi har søgt om padel/skole projekt, og vi bliver
kategoriseret som kommercielle.
Vedtægterne skal måske ændres, og måske skal Køge Padel Klub skilles ud til en særskilt klub, så vi kan søge
tilskud som klub.
Make Badminton Great Again
Hvad synes vi om det? Måske lige lovligt nedgørende overfor det, der er nu.
Man sammenligner fx med pengepræmer med tennis uden at se, at pengepræmierne et steget ret meget de
seneste år.
Men generelt har det måske været et frisk pust, som har givet badminton omtale på en en ny måde.
Er det mon det er derfor vi har fået en del nye spillere efter jul?
Hvor skal vi hen med vores klub ?
Klubben inviterer til udviklingsdag, 9. april, temaer:
• Hvor skal vi hen?
• Køge i Div.?
• Hvad ønsker vores dygtige motionister?
• Sociale tiltag
• Videreudvikling af Padel
• Halbyggeri
• Rekruttering
• Action!
TAK ☺
-Tak til Køge Kommune, Sports Group Denmark, Spar Nord, Finn L & Davidsen, Nordisk Film, OK, Lucky
Sushi
-Vi har rigtig mange, der ta´r fra: Holdledere, trænere, forældre m.fl.
-Tak til vores samarbejdspartnere omkring Padel, Ravnsborghallen og Firmaidræt Køge
Det er en fornøjelse!
Spørgsmål til formandens beretning:
Hvem står for sponsorer i klubben?
Det er i øjeblikket klubbens formand.

Beretningen blev godkendt.
3.

forelæggelse af revideret regnskab, til
godkendelse

Kasserer Charlotte Dysted gennemgår
regnskabet; Samlet set overskud på 445.745,00
kr. og status på klubbens egenkapital er
791.067,00 kr. ultimo 2021.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
Der drøftes:
Resasport appen skal vi til at udnytte bedre.
Trænerne indrapporter nu løn via app.
Klubben har betalt 4.500 kr. i negative renter
ved årsskiftet.

4.
5.

a) Kassereren fremsætter forslag til
kontingent.

Alle kontingenter bibeholdes.

Indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen modtagne forslag.

Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen tilslutter sig valgene,
og bestyrelsen er herefter:

På valg:
a. Kasserer Charlotte Dysted, villig til genvalg

b. Næstformand Linda Nielsen, villig til genvalg
c. Seniorformand Philip Randers, ej villig til genvalg
vakant:

Steen Fladberg, formand
Charlotte Dysted, kasserer
Vakant, seniorformand

d. Bestyrelsesmedlem Christina Zenteno, ej villig til
genvalg.
Bestyrelsen foreslår: Jørgen Petersen
e. Ungdomsformand Louise Lund (fratræder udenfor
perioden).
Bestyrelsen foreslår: Anders Stamm Kristensen
Ikke på valg:
A. Formand Steen Fladberg
B. Motionsformand Claus Christoffersen
C. Repræsentant for Køge Padel Klub: Kenneth Sverker
Nilsson

Anders Stamm Kristensen, ungdomsformand
Claus Christiansen
Linda Nielsen
Jørgen Pedersen
Oliver Schlander, suppleant
Vakant , suppleant
Bestyrelsen konstituerer sig ved kommende
møde.
Revisor: Brian Hansen
Revisorsuppelant: Hans Lindahl

På valg: Valg af 2 suppleanter – (for en 1-årig periode)
f. bestyrelsen foreslår: Oliver Schlander
g. bestyrelsen foreslår: vakant:
Valg af revisor og revisorsuppleant:
h. Revisor: bestyrelsen foreslår Brian Hansen
i. Revisorsuppleant: bestyrelsen foreslår Hans Lindahl

7. Eventuelt
Hans Lindahl takkes for sit arbejde som revisor i
klubben gennem mange år – og for han sprang til som
dirigent i år.
Christina og Philip træder ud af bestyrelsesarbejdet

Steen takker alle 3 for samarbejdet, og
overrækker vin. ☺

Dirigenten takker for ”god ro og orden”
Steen beder om klubbens kampråb:
”Oh mindernes by, ved det salte hav hvor Juel og Huitfeldt kæmped’.
Dér lyder vor stemme, dér hører vi hjemme:
Køge – Køge – Køge”
Referent: Linda ☺

referat udsendt 30-3-22

