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Generalforsamling 18. marts 2014

Formand Birgit Marchi (BM) indledte med at byde alle velkommen. Der var ingen fremmødte
udover bestyrelsen.
1. Valg af dirigent: Anita Jensen
2. Formandens beretning og beretning fra ungdomsformanden.
Beretning fra BM:
I det år der er gået har der været en del udfordringer. Vores Sports Cafe er desværre
lukket, man kunne ikke få frivillige nok til at drive cafeen, så man ansatte ungarbejdere, med
det resultat at det gav underskud. Der har også været en del henvendelser fra de forskellige
afdelinger, at det var for dyrt at bruge cafeen. Den er under afvikling nu, man kan dog godt
få fodbold til at holde åben hvis en afdeling skal holde stævner eller arrangementer man
skal så betale fodbold for servicen.
Vi har været så heldige, at vi har fået et nyt boldskab der blev sponseret af fondsmidler fra
Tuborg fonden det kostede 13.000 kr. Skabet blev taget i brug ved sæson start i august. Vi
var lykkelige da det gamle skab ikke rigtigt kunne mere. Vi håber da også, at det kan
mærkes på boldene og ikke mindst på indkøb af bolde.
Så har vi endelig fået lanceret en ny hjemmeside i efteråret, den har været længe
undervejs, vi syntes resultatet er blevet godt og arbejder løbende på at forbedre siden. En
stor tak til Allan som har været primusmotor på dette projekt.
Der skal være individuelt VM i badminton i Ballerup i slutningen af august, der er bestilt 28
gruppebilletter til medlemmerne til kvartfinalekampene, vi håber det bliver en god oplevelse
for alle. Desværre falder dagen sammen med kulturnatten i Borup, hvor badminton plejer at
være med. Dette har været drøftet i bestyrelsen og vi blev enige om at badminton må melde
afbud i år, da det bliver rigtigt svært at finde bemanding til aktiviteten på kulturnatten.
Der har været tilbud om, at man kunne købe klubtøj, men da dette kom her sidst på
sæsonen og ikke ret mange nåede at se tøjet, vil klubben igen i den nye sæson give
tilbuddet til alle medlemmer.
Veteraner og Motionister
Vores to træningshold med turneringsspillere, som spiller henholdsvis mandag og onsdag
aften, består i den forgangne sæson af tilsammen ca. 35 spillere. Imidlertid er fremmødet
igen i år ikke så stort, så der ofte kun er spillere til tre baner.
Vi deltog i år med tre turneringshold – et færre end sidste sæson og to færre end for to
sæsoner siden:


Mandagsspillernes Motionist 4+4-hold, som i år debuterede i serie 1, endte på 5.
pladsen.
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Onsdagsspillernes Motionist 4+4 hold, som er rykket ned i serie 4, endte på
andenpladsen og blev udtaget til Landsmesterskaberne.
Mandagsspillernes herrehold i A-rækken, spillede alle kampe uafgjort på nær en,
som man vandt. Det rakte imidlertid kun til en tredjeplads blandt de fire hold.

På mandagsholdet har en af vores nye spillere, Preben, stået for opvarmning gennem det
meste af sæsonen, med henblik på at minimere risikoen for skader.
Da onsdagsspillerne er udtaget til Landsmesterskaberne og det desværre falder sammen
med vores klubmesterskab, er det blevet drøftet i bestyrelsen om man skulle flytte
klubmesterskabet, da størstedelen fra onsdagsholdet er til LM, da det ikke er muligt at finde
en ledigt tid i nogle af hallerne, blev det besluttet at afholde mesterskabet alligevel samt
klubfesten, bestyrelsen er opmærksom på, at det er uheldigt at de to ting falder sammen og
vil fremover være mere obs. på dette. Det er desværre ikke altid muligt at bestemme selv,
da vores halfordelingsmøder ligger et år før vi ved hvornår der er LM.
Her til sidst vil jeg gerne takke min bestyrelse for et godt og konstruktiv samarbejde, uden
deres store arrangement ville det slet ikke gå, det er dejligt at vi kan løfte i flok og hjælpe
hinanden.
Beretning på vegne af ungdomsafdelingen Tina Søe Jensen
Årsberetning Borup Badminton Ungdomsafdeling 2013/2014:
Ungdomsafdelingen har i dette år ikke markeret sig så meget som de sidste 2 år, til
gengæld er der rigtig mange nye spillere der har prøvet kræfter og deltaget i turneringer i
DGI regi. Der er også en del der har fået præmier med hjem fra disse turneringer, hvilket er
rigtig godt gået.
Den store medlemsfremgang vi har oplevet de sidste 2 sæsoner er udeblevet i denne
sæson. Der har været en tilbagegang og i særdeleshed har vi haft store problemer med at
tiltrække U9 spillere i denne sæson. Vi har talt om, at vi skal markedsføre os mere til den
nye sæson overfor denne aldersgruppe.
U11, U13 og U15-U17 har været næsten samme størrelse som sidste sæson. Der har også
her været en lille tilbagegang, men de der spiller har spillet i mange år efterhånden og det
tyder på vi er gode til at fastholde vores spillere når de først er blevet bidt af badminton.
Der har ikke været nogen weekendarrangementer i denne sæson. Der har været afholdt et
par heldagsarrangementer hvoraf nogen har været en succes og andre er blevet aflyst pga.
for få tilmeldinger.
Vi har ikke haft det bedste år set i forhold til de to forgangne, men vi bestræber os på at
udvikle både børn og trænere til, at vi igen næste år kan give vores spillere en rigtig god
sæson, og forhåbentlig tiltrække nogen nye glade badmintonspillere
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Regnskab 2013:
IJ kunne fortælle, at der desværre 2 år i træk var blevet bogført et beløb på kr. 3.375,- som
frikontingent for bestyrelsesmedlemmerne i stedet for det korrekt på kr. 5.375,-.Det har
betydet, at tilgodehavende kontingent posten, har været 2.000 kr. højere de 2 år. Dette er
der blevet rettet op på, i det nye regnskab/budget.
Aktivitetstilskuddet har været pænt – kr. 39.000,- og vi har modtaget et lokale tilskud på
18.000 kr.
Udbringning af reklamer har givet godt, der skal dog forhandles ny pris.
Boldforbruget er noget lavere i år. Dette beror på et lavere medlemsantal og nok også lidt
vores nye boldskab.
Under posten ”diverse udgifter” forefindes bl.a. udgifterne vi havde i forbindelse med opstart
af vores nye hjemmeside.
Regnskabet er godkendt.
Budget 2014:
AS påpegede, at posten omkring klubmesterskaberne burde være opdelt – da man ikke har
udgifter under indtægtsdelen. Ligeledes var der ønske om, at indtægter/udgifter på børn og
voksne deles op, så vi reelt kan se, hvad der bliver brugt i forbindelse med
klubmesterskaberne for voksne og på klubmesterskaberne for ungdommen.
Budgettet er taget til efterretning.
AS forespurgte på det medlemsantal, som IJ havde indberettet bl.a. til DGI pr. 31/12-2013.IJ mailer dette rundt til bestyrelsen.
Løs snak:
Problemstillingen omkring opkrævning af kontingent blev vendt, da vi helt klart bliver nød til
at blive skarpere omkring opkrævningen i starten af den nye sæson 2014/15 – Vi bør også
igen i år i forbindelse med sæson opstart i august, tage et møde med trænerne og få
afstemning forventningerne i forhold til bl.a.– afkrydsningslister, adresser og
tilmeldingsblanketter. – selve træningen – kurser – inspirationskurser.
Vedr. inspirationskurser – Tina kontakter DGI, for at høre hvad de evt. kan tilbyde.
Træner situationen i den kommende sæson: Umiddelbart er det kun Allan Bruhn, som har
givet udtryk for, at han ikke ønsker at fortsætte.
Kenneth Grant er der lidt usikkerhed omkring – da det afhænger lidt af, hvor vidt hans egen
søn skal spille næste år.
Såfremt trænere kun ønsker, at træne det hold, hvor deres barn spiller, får vi en udfordring i
den kommende sæson, da vi så kan ende ud i, ikke at havde nogen trænere til U13
spillerne.
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Ud fra de kommende opdaterede medlemslister, skulle vi gerne kunne ”spå” hvor mange
børn vi ca. kan få på de enkelte årgange i kommende sæson.
Skal vi have et elitehold i den kommende sæson? Dette punkt skal på dagsorden til næste
bestyrelsesmøde/trænermøde i maj.

På Valg:
Birgit Marchi – på valg, til et 1 år mere og ønsker genvalg. OK
AS fremlagde vores tidligere ide om, at oprette et ungdomsudvalg, med en
forældrerepræsentant fra hver år gang, der så skulle stå for det administrative
Det blev besluttet, at indkalde til et trænermøde her i maj måned og benytte en af de
mandage, hvor vi spiller sommer badminton i Multihallen.
17:30 – 19:30 møde med trænerne (pizza / øl)
Mødet blev afrundet og der blev hygget med lidt godt til ganen 
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