Referat af Generalforsamling i Borup Badminton 23. marts 2017
Formand Birgit Marchi (BM) bød velkommen til dette års generalforsamling i Borup Badminton. Der var 1
medlem fremmødt udover 3 fra bestyrelsen.
1. Valg af dirigent: Allan Simonsen (AS), der bekræftede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet i
Midtsjællands Avis (den 8. marts 2017) 14 dage før afholdelse.
2. Bestyrelsens beretning v/formanden:
BM gennemgik beretningen:
Året startede med stor spænding. Havde vi trænere nok og hvor mange børn kom mon til træning.
Heldigvis kunne vi ånde lettet op, for vores trænere fortsatte og børnene kom myldrende, faktisk har vi i år
måtte lave en venteliste på børnene, da søgningen til badminton har været stor. Det skyldes blandt andet,
de tiltag vi har gjort ved kulturaftenen, skolesamarbejdet med DGI og emneuge med Borup skole. Der
udover havde BIF også 100 års jubilæum og i den forbindelse lavede hver afdeling et arrangement, hvor
man kunne komme og prøve de forskellige idrætsgrene, hvor badminton også deltog.
Det var Borups tur til at arrangere Skovbomesterskaber i 2016, og det faldt godt i tråd med Borup
Idrætsforenings 100 års jubilæum. Det blev ny deltagerrekord med over 50 tilmeldte og over 100 kampe
blev spillet i rækker med større bredde, end der kan lade sig gøre i klubbens eget regi, så alle deltagere fik
noget med hjem. Borup kunne igen i 2016 gå fra stævnet med den største medaljehøst, hvilket viser, at
klubbens ungdomsafdeling generelt ligger på et godt niveau sammenlignet med naboklubberne.
I marts og april vandt vores U15C-hold Sjællandsmesterskaberne efter nogle spændende semifinale- og
finalekampe, og holdet var også med til holdturneringen i Jylland, som bød på mange gode kampe med
både sejre og tab, før sæsonen sluttede hjemme i Borup med klubmesterskaberne i april.
I august havde klubben et Åbent Hus arrangement i hallen, hvor der var linet op med boldkanoner, spil og
kage, men fremmødet på dagen var lidt skuffende. Det var det derimod ikke til Borup Skoles emneuge om
foreningslivet i uge 39, hvor alle skoleklasser i løbet af 4 dage, nåede forbi og spille badminton. Det gav i
ugerne efter et rykind på U9-13 badmintonholdet på 10 spillere, så banekapaciteten blev overskredet
markant. Til trods for dette har fremmødet holdt ved. I uge 6 var Borup Skole på pletten igen med et 2.
klasses “skoleturerningsforløb” i samarbejde med en træner fra DGI, der blev finansieret af klubben. 70 2.
klasse-børn spillede badminton tre formiddage, men kunne ikke tilbydes at spille badminton pga.
ventelistesituationen. I stedet blev børnene inviteret til en badmintondag i marts, men med 9 tilmeldte blev
arrangementet aflyst. Efterfølgende tilmeldte 4 børn sig yderligere, så “varme emner” til træning i næste
sæson blandt ca. 10 nye U11’ere.
Klubben fejrede jubilæumsåret med indkøb af en boldkanon i lighed med dem, der blev testet til Åbent Hus
arrangementet. Netop til ungdomstræningen er boldkanonen et ekstra redskab, der kan gøres brug af til at
variere og supplere den øvrige træning – også ifm. manglende baneplads. Et fondstilskud har finansieret
1/3 af omkostningerne, og klubben takker selvfølgelig sponsoren, der ønsker at være anonym.
2016 var et ekstraordinært slemt skadesår for mandags-holdet, som blev decimeret betydeligt i løbet af
både forårs og efterårssæsonen. Der mangler 4-6 spillere for at nå op på en langtidsholdbar trup både set i

relation til træning og holdkampe. Det kunne også mærkes på tilslutningen til klubmesterskaberne i 2016.
Til gengæld kan vi melde om flere nye spillere på onsdagsholdet, hvor fremmødet har været rimeligt
Klubben har i sæson 2016-17 som noget nyt deltaget med et 4+2 hold i DGI-holdturneringen, hvor det
endte med en placering midt i puljen.
Vi har startet et netværk op i det gamle Skovbo kommune, i samarbejde med DGI som er facillitator, der
har være afholdt et par møder, hvor vi udveksler erfaringer og gode tip til klubarbejdet, blandt andet
træning hos hinanden og diverse stævner.
I december måned mister vi desværre Ingrid Jørgensen på grund af sygdom, Ingrid har været en utrolig stor
ildsjæl for badminton. Hun var i mange år kasserer og deltog ved OK-aktiviteter, og var tovholder på
omdeling af breve for Borup varmeværk, vi skylder hende stor tak. Det har givet nogle udfordringer for
resten af bestyrelsen, da der var et årsregnskab, der skulle være færdigt, og regninger, der skulle betales.
Der var ingen andre end Ingrid, der havde adgang til banken, hvilket efterfølgende ikke har været helt nemt
at få, men som heldigvis lykkedes efter mange henvendelser til banken. Desværre har vi også mistet
arbejdet med at omdele breve for varmeværket, hvilket vil betyde, at vi mister en indtægt til klubben, og
det er vi rigtigt kede af, vi har dog stadig OK-aktiviteten.
Til sidste vil jeg gerne takke bestyrelsen for et godt samarbejde, jeg ser frem til et godt samarbejde i den
nye sæson. Til sidste syntes jeg vil skal holder et minuts stilhed for at ære Ingrid.

Ingen kommentar til årsberetningen – der dermed betragtes som godkendt.

3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/ kassereren:
Den fg. kasserer (AS) indledte med at konstatere, at 2016 blev et regnskabsår med lidt færre indtægter end
i de tidligere år.
Tilskuddet fra Køge Kommune var for højt i 2015 på grund af forkert indberettet medlemstal for 2014, og
dette blev derfor modregnet/reguleret i indeværende regnskabsår – hvorfor tilskuddet var ekstraordinært
lavt i 2016.
Af rekvisitter har vi i år bl.a. købt en boldkanon, til en netto pris på kr. 12.000 – reelt var prisen kr. 18.000,
men vi var så heldige at få et tilskud fra en fond på kr. 6.000,Sponsorindtægterne på kr. 25.425 er fordelt nogenlunde lige på varmeværket og OK.
Udgifterne til bolde er i år et estimeret antal, da der ikke skete en egentlig lageroptælling ved årsskiftet.
Bestyrelsesudgifterne dækker bl.a en deltagelse i jubilæumsfesten, og posten reklamer og tryksager er
vores annonce i Midtsjællands Avis ved sæsonopstart.

Tilgodehavende kontingent på kr. 33.000 er lidt højre end i de foregående år, hvilket skyldes, at vi ikke helt
har haft styr på opkrævning hos alle banetimespillere i 2016. Der er dog kommet en hel del ind i de først 3
mdr. af 2017.
Vi endte året med en egenkapital på kr. 271.551 efter et underskud på kr. 27.710.
Regnskabet, der var revideret og godkendt af Skovbo Revision, blev godkendt.

4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
AS gennemgik ligeledes budgettet for 2017.
På indtægtssiden er der en forventning om, at vi i 2017 vil have en ekstra indtægt på medlemskontingenter,
det skal ses i lyset af et øget medlemstal på ungdommen, hvor vi i øjeblikket er så heldige at have
ventelister.
De kommunale tilskud skulle ligeledes gerne blive normaliseret og højere i 2017 i forlængelse af den
medlemstalindberetning, vi har foretaget til kommunen for 2016.
Udgifterne er der ikke umiddelbart nogen udsving på. Vi skal dog på et tidspunkt have indkøbt en ny
musikafspiller, som erstatning for den, som er blevet stjålet efter indbrud i boldrummet tidligere i år.
Vores forventning er, at vi i 2017 kommer ud med et rent 0,- ;o)

5. Behandling af indkomne forslag:
Ingen indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen:
Næstformand Allan Simonsen er på valg og genopstiller. Næstformanden takkede for genvalget ;-)
Posten som kasserer er på valg. Judy Nilausen stillede op til posten og blev valgt.
Menige medlemmer Anita Jensen og Rikke Ullerslev er på valg, genopstiller og blev begge genvalgt
Der forelå fuldmagt fra Rikke, der ikke kunne være personligt tilstede.

7. Valg af udvalg, repræsentanter m.v.:
Ingen opstillede.

8. Eventuelt
Intet til dette punkt.

