Referat af Generalforsamling i Borup Badminton 22. marts 2018
Formand Birgit Marchi (BM) bød velkommen til dette års generalforsamling i Borup Badminton. Der var 1
medlem fremmødt ud over 5 fra bestyrelsen.
1. Valg af dirigent
Allan Simonsen (AS) blev enstemmigt valgt og kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i Dagbladet den 24. februar 2018 – mere end 14 dage før afholdelse – og i øvrigt lagt på
klubbens hjemmeside den 3. marts, indkaldt via mail til medlemmerne og i form af opslag i hallen.
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
BM gennemgik beretningen. I januar (2017) deltog 24 unge spillere fra Borup i Skovbomesterskaberne.
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 2017 gå fra stævnet med den største
medaljehøst, hvilket viser, at klubbens ungdomsafdeling generelt ligger på et godt niveau
sammenlignet med naboklubberne.
I uge 6 var Borup Skole på besøg med et 2. klasses “skoleturneringsforløb” i samarbejde med en træner
fra DGI, der blev finansieret af klubben. 70 2. klasse-børn spillede badminton tre formiddage. Desværre
kunne vi ikke tilbyde dem at spille badminton pga. ventelistesituationen.
I marts fik vores U17/19-hold en flot 2. plads ved Sjællandsmesterskaberne, hvor den tætte finale blev
afgjort i et Golden set. I april deltog holdet i DM for Ungdomshold i Jylland, hvor de kunne tage hjem
med bronzemedaljer om halsen.
I april blev klubmesterskaberne for såvel ungdom som voksne også afviklet og markerede traditionen
tro sæsonafslutningen. Tilslutningen til Klubmesterskaberne for voksne var mærket af den reducerede
spillertrup, så der var god plads i hallen til at spille kampene.
Med ungdomstræningsholdene fyldt til bristepunktet med venteliste og begrænset trænerkapacitet, så
besluttede bestyrelsen op til sæsonstart at fokusere på at rekruttere nye voksenholdspillere – især til
mandags- og onsdagsholdet. Der har manglet mindst 4-6 spillere på hvert hold for at nå op på en
langtidsholdbar trup både set i relation til træning og holdkampe. Nye spillere er kommet til, og den
negative udvikling er stoppet, men netto mangler der stadig spillere, da fremmødet generelt er lavt.
Fokus fortsætter derfor i den kommende sæson.
Borup IF besluttede i 2017 at nedtone tilstedeværelsen på Kulturaftenen, og derfor havde
badmintonafdelingen heller ingen aktiviteter i teltet, som vi ellers plejer. Aktiviteterne i sammenhæng
med OK sponsorstøtten er derimod fortsat - løftet af bestyrelsesmedlemmerne - og i regnskabsåret
2017 har Borup IF og badmintonklubben fået et rekordstort sponsorbeløb, som vurderes at være en
afspejling af, at “konkurrenten” i form af Statoil tankstationen er lukket ned.

Borup har i denne sæson haft tilmeldt hele 5 turneringshold til DGI-turneringen. Et hold i
aldersklasserne U11, U13, U15 og U17/19 samt et motionisthold 4+2 i Serie 1. Vores U17/19-hold er
igen blevet puljevindere og skal spille om Sjællandsmesterskabet og til DM for Ungdomshold i de
kommende uger.
Samarbejdet og erfaringsudvekslingen er fortsat i Skovbonetværket. Udover Skovbomesterskaber har
der fx efter nogle tilløb været arrangeret en pigesamling med Debbie fra Girls in Sport, hvor fokus har
været på træning ud fra pigernes præmisser og behov.
To ungdomstrænere stoppede efter sidste sæson, og det er ikke lykkedes at rekruttere en ny træner
som supplement til de tilbageværende tre trænere. En træner sprang fra i 11. time, da han ikke
opnåede den forudsatte studieplads. Med udgangen af denne sæson stopper eller nedtrapper andre af
vores trænere, så trænerrekruttering er en akut udfordring og forudsætning for videreførelse af
klubbens nuværende aktiviteter i ungdomsafdelingen.
BM afsluttede med at takke bestyrelsen for det gode samarbejde i året, der er gået, og rettede en
speciel tak til Judy Nilausen (JN), der tiltrådte som ny kasserer ved forrige generalforsamling.
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
JN konkluderede, at der overordnet set kunne aflægges et fornuftigt regnskab med overskud på 11.170
kr., og det på trods af, at vi har mistet omdelingen af breve for varmeværket, som er overgået til
cykelklubben.
Regnskabet blev godkendt på HB mødet i mandags d. 19/3-2018
BM informerer, at regnskabet skal være godkendt i HB inden generalforsamlingen ellers fjerner man
støtten til klubben.
Bemærkninger: Ingen bemærkninger. Vi er glade for at der er + på kontoen.
Regnskabet, der er revideret og godkendt af Skovbo Revision, blev godkendt.
4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
Vi har lagt budget ud fra at vi går i 0 – hvilket vi så vidt muligt vil bestræbe os for at ramme.
Fastholdt budget på sponsorindtægter.
Omkostninger – bolde, vi fastholder budget 2017.
Trænerudgifter fastholdes, vi afventer trænersituationen for den kommende sæson. Mette spørger
hvem det er af trænerne, som stopper ved udgangen af sæsonen:
Trænersituationen er pt. den største udfordring
-

Kenneth Grant har meddelt, at han stopper som træner, da fraflyttet Borup.
Kenneth Steck har meddelt at han gerne vil drosle ned. Det samme er gældende for Morten. Så et
stort ønsker er at få fat i nogle hjælpetrænere, som kan afhjælpe dem.

Mette spurgte, om ikke man kan få forældre mere engageret og om det kan være med til at hjælpe?

Engagement i foreningsarbejde er generelt dalende - det er generelt på tværs af alle afdelinger. Tiderne
har ændret sig.
Hvis man som afdeling har lyst til at lave noget på kulturaftenen ligger det frit for afdelingen at
arrangere noget. Der vil ikke være noget fællesarrangement for den samlede forening længere.
Det har været på tale at arrangere en Idrætsforeningsdag efter sommerferien.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Formand Birgit Marchi er på valg og genopstiller. Formanden takkede for genvalget 😊
Der er ikke andre medlemmer der er på valg. AS nævnte at der er plads til flere medlemmer i
bestyrelsen såfremt der var nogen som var interesseret. Ingen af de tilstedeværende medlemmer
ønskede at opstille som menig medlem.
7.

Repræsentant til udvalg
Udgår – ingen opstiller.

8. Eventuelt
JN spurgte, om Mette havde nogle input til, hvad vi kan gøre for at det bliver bedre/anderledes?
De er på mandagsholdet begyndt af og til at have lidt øl/sodavand med – det kan være, det er noget, vi
bør tage op på onsdagsholdet

