Generalforsamling i Borup Badminton 10. marts 2016
Birgit Marchi (BM) bød velkommen til dette års generalforsamling i Borup Badminton.
Det var kun bestyrelsen som var fremmødt.
1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere: (NA)
2. Bestyrelsens beretning v/formanden:
BM gennemgik beretningen:
Sæsonen startede med stor spænding, hvor vi var spændte på, hvor mange der ville komme og spille
badminton. Skulle vi slå mandagsholdet sammen med onsdagsholdet og hvor mange børn kom i år?
Heldigvis komme der så mange nye spillere på onsdagsholdet, at det ikke blev nødvendigt, så der er stadig
to hold, men vores medlemstal er dalende og der har været en del skader. Der er lavet en hvervekampagne
med foldere, opslag og nyt annoncelayout i håb om flere medlemmer.
Der har været tilmeldt 4+4 i motionistrækken og det er gået godt. De ligger nr. 1 i serie 3 før sidste
spillerunde. Der har også været tilmeldt et herrehold, som nok ender sidst i sin pulje, da der har været
problemer med at stille hold. Klubmesterskabet sidste år blev afholdt med færre deltagere end tidligere år,
og afslutningsfesten blev en hyggelig aften hjemme hos Kenneth Steck, der lagde hus til
På ungdomspillernes side går det nogenlunde, men vi har været nødsaget til, at slå træningen af U9, U11 og
U13 sammen pga. små årgange og mangel på trænere. Til gengæld er der stadig et stort hold af U15-17
spillere. Der er 2 x 1½ times træningstilbud om ugen til U13 – U17. U 15 C hold ligger nr. 2 før sidste
spillerunde mod bl.a. topholdet.
Der vil d. 20 marts blive afholdt det, der i gamle dage hed Skovbomesterskabet, i Boruphallen. Det startede
sidste år og i år har vi budt ind på opgaven. Det er for ungdommen, og der er rigtigt mange tilmeldte
spillere i år, 51 helt nøjagtigt. Sidste år var der 1. præmie i alle rækker til Borup spillerene. Vi håber det
bliver en fast tradition, og ser frem til en spændende dag i badmintonens tegn.
Badminton deltog igen sidste år i kulturaftenen, hvor der var kø af børn og unge i vores spilletelt hele aften.
Vi regner med at deltage igen i år, da det også er 100 års jubilæum for BIF og vil der være samlede
aktiviteter for hele Borup idrætsforening.
Der har også i år været stor aktivitet for at samle penge ind til klubben. Vi har igen i år delt breve ud for
Borup varmeværk og deltaget i OK-aktiviteterne, hvilket har givet et pænt beløb til klubben.
Bestyrelsen står overfor for nogle udfordringer, da vi mangler frivillige til bestyrelsen og klubarbejdet,
Isabel har ønsket at stoppe og Ingrid vil meget gerne have lidt hjælp til diverse opgaver, samtidigt har
ungdomsafdelingen været uden formand i to år. Bestyrelsen vil meget gerne have nye kræfter ind og løfte
nogle af opgaverne som vil være til gavn både for de voksne og børnene. Det er altid godt at få nye øjne og
nye ideer til bestyrelsesarbejdet, og vi håber virkelig, der er nogle der har lyst til at gøre en forskel.

I år har Borup Idrætsforening 100 års jubilæum og i den anledning vil der være forskellige aktiviteter fra alle
afdelinger. Det er ikke helt på plads med alle arrangementerne, men d. 10. september vil der være en stor
jubilæumsfest i Boruphallen, hvor man opfordrer alle medlemmer af foreningen til at deltage.
Her til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, jeg ved, der bliver lagt mange kræfter i
at løse de opgaver der er. Tak til Isabel for en god indsats i bestyrelsesarbejdet, vi kommer til at savner dig.
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren:
Ingrid Jørgensen (IJ) gennemgik regnskabet
I forbindelse med den indberetningsfejl på medlemstallet for 2014 (det var tallene for 2013 der ved en fejl
blev indberettet), skal vi regne med en efterbetaling på omkring 20.000, da vores medlemstal i 2013, var
noget større end i 2014.
I regnskabet fremgår det, at vi har modtaget et aktivitetstilskud på 44.123, men derfra skal så fratrækkes
knap de 20.000, som vil blive fratrukket aktivitetstilskuddet, inden vi næste gang modtager dette fra Køge
Kommune. Det vil derfor påvirke dette årsregnskab for 2016, her vil aktivitetstilskud, derfor været noget
lavere end budgetteret for 2016.
Vi har i år haft en ekstra omdeling af breve fra fjernvarmen, hvilket har givet en ekstra indtægt under
reklamer på kr. 7.000,Indtjening ved OK kr. 11.000
Indtjening ved omdeling af breve fra Fjernvarmen kr. 19.000
Tilgodehavende kontingent betaling var på kr. 27.670,- lidt højere end i de foregående år. Der er dog
kommet en del kontingent betalinger ind her i foråret.
4. Fremlæggelse af budget v/kassereren:
IJ gennemgik budgettet.
5. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Birgit Marchi genopstillede som formand.
Formanden takkede for genvalget ;-)

