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1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Dirigent: Anita
Stemmetællere: Lone og Isabel
Birgit bød velkommen til Lone, som eneste fremmødte udover bestyrelsen, samt til bestyrelsen :-)
2. Bestyrelsens beretning v/formanden
VM i badminton i august – dejlig at så mange deltog. Desværre faldt arrangementet sammen med
Kulturaftenen, som vi desværre derfor måtte melde afbud til og ikke deltog i. Planen er dog at
deltage igen i år på kulturaftenen i august mdr.
Generelt har vi haft tilbagegang af medlemmer både børn og voksne. Utroligt lille fremmøde til
træningen, både mandag og onsdag for voksne, hvilket gør det svært at få nogle gode blandede
kampe. Den samme udfordring er der på ungdomstræningen.
Vi har startet et samarbejde med DGI, for at markedsføre os bedre i lokalsamfundet og forhåbentlig
få nogle redskaber som bestyrelse, der kan vende den kedelige tendens.
Vores klubmesterskab faldt sidste år sammen med Landsmesterskaberne og deltagelsen var derfor
meget lille, men der blev spillet og efterfølgende hygget med pizzaer.
Den manglende ungdomsformand havde vi håbet, at have fundet en løsning på, men desværre har
personen trukket sig igen. Og vi står derfor fortsat uden en ildsjæl på det område.
På træner siden, har vi haft DGI på banen og via dem, fået en træner ud, som har afholdt nogle
inspirationsdage, for vores egne trænere, hvilket har været super godt og har givet dem nogle nye
ideer og redskaber til en anden måde at træne vores ungdomsspillere på.
Vi havde indstillet Morten Bille til Ungdomslederpokalen, som han fik tildelt i april mdr. på
repræsentantskabsmødet i BIF, for hans store stykke arbejde omkring vores ungdomsspillere.
Der er igen i år blevet tjent en pæn sum penge ind til klubben, ved omdeling af breve fra
varmeværket, deltagelse i OK-benzinkort præsentationer i Fakta og lidt lotterisedler fra
børnehjælpsdagen.
Tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde det forgangne år.
Ingen kommentar til formandens beretning.
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kasseren
IJ uddelte regnskabet for 2014.
Der er fald i kontingent indtægten, specielt på ungdommen og det medfører desværre fald i
haltilskud, pga. af færre børn i indeværende sæson.
Teksten skal udvides på denne post. ”Aktiviteter” til ”OK, breve fra varmværket, lotterisedler”.
Der er desværre en fejl i posteringen ”Køb af bolde”, og desværre har det ikke været muligt, at få
tilrettet denne pga. af problemer med programmet.
Referent: Anita R. Jensen
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Posten ”Udgiften til trænerne” er højere end forventet/budgetteret, i det posten dækker både
kørepenge til trænerne for 2013, som først blev udbetaling i januar 2014, og ligeledes kørepengene
for indeværende år, som blev udbetalt i december 2014.
Udgiften i forbindelse med deltagelse til VM er kr. 0,- da det var egenbetaling. Men naturligvis er der
både indtægter og udgifter, da klubben lagde ud og efterfølgende indkrævede betalingerne for de
deltagende medlemmer. Differencen på de 2 poster (indtægter/udgifter), skyldes køb af noget
træningstøj til vores trænere.
Regnskabet godkendes, men med forbehold, da fejlen omkring bolde skal tilrettes og regnskabet
sendes til revisoren til gennemgang inden Borup Idrætsforenings repræsentantskabsmøde den 29/42015.
Det endelige regnskab, offentliggøres på hjemmesiden, når dette foreligger.
4. Fremlæggelse af budget v/kassereren.
Budgettet rundsendes – da IJ ikke havde fået taget det med.
Kommentar er velkommen.
5. Behandling af indkomne forslag.
N/A
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Næstformanden genopstillede og blev valgt.
Kassereren genopstillede og blev valgt.
Alle andre i bestyrelsen genopstillede og blev valgt.
7. Valg af udvalg, repræsentanter m.v.
N/A
8. Eventuelt
For at tiltrække nye medlemmer til ungdomsafdelingen, blev der bl.a. snakket om, at vi i forbindelse
med opstart af den nye sæson i slutningen af august, kunne få lavet en trøje med logo, som så blev
”udløst” ved indmeldelsen/betalingen af kontingent.
Der blev bl.a. også snakket om, hvor vigtig en rolle de sociale medier spiller i markedsføringen, for at
skabe synlighed omkring klubben.
Rikke kigger på Ejbys facebook side.
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