Referat af Generalforsamling i Borup Badminton 28. marts 2019
Formand Birgit Marchi (BM) bød velkommen til dette års generalforsamling i Borup Badminton. Der var kun
fremmøde fra bestyrelsen.
1. Valg af dirigent
Allan Simonsen (AS) blev enstemmigt valgt og kunne bekræfte, at generalforsamlingen var lovligt
indvarslet i lokalavisen samt på facebook den 18. februar 2019 – mere end 14 dage før afholdelse – og i
øvrigt indkaldt via mail til medlemmerne.
2. Bestyrelsens beretning v/ formanden
Badminton har i året der er gået været meget aktiv på mange områder, der er blandt andet lagt et stort
arbejde i BIF hovedbestyrelse, og der har været afholdt et visionsseminar for alle afdelinger, for at
styrke samarbejdet og få et fælles fodslag inden for idrætten i Borup.
I februar (2018) deltog 25 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 2018 gå fra stævnet med den største medaljehøst, hvilket viser, at
klubbens ungdomsafdeling generelt ligger på et godt niveau sammenlignet med naboklubberne.
I marts blev vores U17/19-hold Sjællandsmestre i deres række. I april deltog holdet i DM for
Ungdomshold i Jylland, hvor de nåede finalen og kunne tage hjem med sølvmedaljer om halsen.
I april blev klubmesterskaberne for såvel ungdom som voksne slået sammen og afviklet på samme dag.
Klubben har fastholdt en stor årgang af U17/19 spillere, som efter en lille “medlemsanalyse” blev sat
sammen i puljer med voksne spillere. Det blev en dag med meget liv i hallen og sammenlægningen blev
efterfølgende positivt evalueret og gentages derfor ved KM i 2019.
Med ungdomstræningsholdene fyldt til bristepunktet med venteliste og begrænset trænerkapacitet, så
fortsatte bestyrelsen op til sæsonstart fokuset på at rekruttere nye voksenholdspillere til mandag og
onsdagsholdet. Nye medlemmer er kommet til, men andre er stoppet, så netto har vi desværre ikke
flyttet os afgørende, og vi mangler mindst 4-6 spillere på hvert hold for at nå op på en langtidsholdbar
trup både set i relation til træning og holdkampe – også set ift. en afdæmpet fremmøde-procent. Fokus
fortsætter derfor i den kommende sæson.
Aktiviteterne i sammenhæng med OK sponsorstøtten fortsatte i de første måneder af 2018 - løftet af
bestyrelsesmedlemmerne. Efter en intern omlægning hos OK blev der efterfølgende radiotavshed og
der var ingen OK-aktiviteter i Fakta resten af 2018. Vi har dog efterfølgende fået en ny kontakt i Ok, så
vi her i 2019 forsætter aktiviteten.
Borup har igen 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
rykket op i B-rækken og har mødt mere modstand, så det er ikke blevet til en topplacering i denne
sæson.
Samarbejdet og erfaringsudvekslingen er fortsat i Skovbonetværket, som i 2018 er blevet udvidet med
Rishøj IF fra Køge Nord. Udover Skovbomesterskaber har der været arrangeret en pigesamling med
Debbie fra Girls in Sport, hvor fokus har været på træning ud fra pigernes præmisser og behov, og der
er lagt planer for drengesamling og et før-træner kursus i starten af 2019.

Klubben fik en ny voksen hjælpetræner i starten af sæsonen, hvilket har været en god hjælp. Det vil
fortsat være optimalt at komme tilbage på 4 trænere samt nogle unge hjælpetrænere. Der var ved
årsskiftet 15-20 unge under 13 år på venteliste, så vi kunne i realiteten opstarte et ekstra træningshold,
hvis der var haltid og trænere til det.
Vores 60+ hold meget aktive, hvor det kniber med fremmødet på vores motionist hold er dette hold
meget stabile, de er 28 på holdet hvor den ældste er omkring 80 år.
189 medlemmer har i løbet af 2018 været medlem af klubben. En stigning på 19 i forhold til 2017.
Her til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsesmedlemmerne og vores trofaste trænere, for deres meget
store arrangement i badmintonafdelingen. Jeg tror ikke, der er mange afdelinger, der er så heldige at
have så trofast og homogen en bestyrelse og trænere, som vi har og tak for det.
3. Aflæggelse af revideret årsregnskab v/kassereren
Judy (JN) konkluderede, at der overordnet set, kunne aflægges et fornuftigt regnskab for 2018 med
overskud på 19.367 kr.
Boldforbruget i 2018 endte dog med at være dobbelt så højt, som i det foregående år. Dette punkt var
allerede oppe og vende på et bestyrelsesmøde tidligere i år, hvor det blev besluttet, at der sættes
forkus på dette område i 2019, bl.a. ved optælling af forbrugt bolde til den enkelte træning, i forhold til
fremmødte spiller, samt en fast optælling/lager status hvert kvartal.
Regnskabet afspejlede også et flot resultat med hensyn til kontingentbetalinger, da året endte med et
rekort lavt tilgodhavende på manglende kontingent indbetalinger på kr. 9.250,Bemærkninger: Ingen bemærkninger. Vi er glade for at der er + på kontoen 😊.
Regnskabet, der er revideret og godkendt af revisoren, blev godkendt.
4. Fremlæggelse af budget v/kassereren
Vi har lagt budgettet for 2019 udfra, at vi går i 0,- hvilket vi så vidt muligt, vil bestræbe os for at ramme.
Ingen øvrige bemærkninger til budgettet.
5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag
6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Næstformanden Allan Simonsen er på valg og genopstiller. Næstformanden takkede for genvalget.
Følgende menige medlemmer var på valg: Anita Jensen og Rikke Ullerslev. Begge genopstiller.
Begge takkede for genvalget 😊
Ksserer Judy Nilausen er på valg og genopstiller. Kasseren takkede for genvalget.
7. Eventuelt
Ingen punkter

