Referat af Generalforsamling i Borup Badminton 9. juni 2021
Formand Allan Simonsen (AS) bød velkommen til dette års generalforsamling i Borup
Badminton, der oprindelig skulle være afholdt den 25. marts, men måtte udsættes pga

restriktionerne for at begrænse Covid-19-smitten. Udover bestyrelsen var der to fremmødte.

1.

Valg af dirigent
AS blev enstemmigt valgt og kunne bekræfte, at generalforsamlingen var

rettidigt indkaldt, mere end
14 dage før afholdelse, ved annoncering på vores hjemmeside fra den 22. mfi og ved mail til alle
medlemmer fra den 20. maj 2O21.

2.

Bes§relsens beretning v/ formanden
AS

fremlagde sin første beretning som formand:

2020 startede på normal vis. Der blev trænet, spillet holdkampe og afholdt Skovbomesterskaber i
februar med stor deltagelse og medaljehøst af Borups ungdomsspillere. Men 12. marts kom
nedlukningen så brat, som betød, at alle badmintonaktiviteter blev aflyst frem til sommerferien. Med
andre ord Llz måneds mistet badminton for de fleste medlemmer.
Vores klubmesterskaber blev aflyst, det samme gjorde et surpriseevent for ungdomsspillere i
Skovbohallen og en træningssamling med Debbie. Og generalforsamlingen måtte - som i år - udsættes

tiljuni.
Heldigvis faldt smittetrykket i Danmark i sommerens løb, og vi kunne genstarte badminton i slutningen
af august. Vi skulle efterleve retningslinjer og anbefalinger fra myndigheder og idrætsorganisationer,
men allerede efter få træninger blev det rutine at bruge håndsprit og adskille træningstider og ind- og
udgange. Vi fik tilmeldt fire ungdomshold og et voksenhold

til

DGI's holdturnering.

I slutningen af oktober var der så desværre igen behov for at bremse smittetrykket - 2. bølge var under
opsejling. Bortset fra ungdomsholdene måtte der nu max være 10 på hvert hold, og der skulle bæres
mundbind førlefter træning. Ved at etablere adskilte zoner i hallen, som hver kunne rumme 10
medlemmer, og koordinere fremmødet, så lykkedes det os at begrænse generne for spillerne. Men som
I ved varede det kun til medio december, hvor vi igen blev sendt ufrivilligt tidliBt på juleferie. En jul der
for idrætslivet varede længere end til påske. Bestyrelsen besluttede allerede i starten af januar at
melde ud til at alle medlemmer, at sæsonen blev forlænget med en måned til også at omfatte maj, men
vi havde på det tidspunkt ikke forestillet os, at nedlukningen denne gang ville blive så langvarig.

Coronapandemien har i sagens natur gjort, at vi ikke har kunnet afholde sponsoraktiviteter i fakta
sammen med OK. Til trods for dette har OK bakket idrætslivet op og øget sponsorudbetalingen med
ekstra 3Ao/oi år, hvilket er en vigtig håndsrækning.
Klubben fik to nye ungdomstrænere i 2020. Gustav overtog ijanuar og i sommers meldte Torben sig så
som træner på et kritisk tidspunkt, hvor to af vores andre trænere stoppede. Ventelisten på 15-20 unge
under 13 år er desværre heller ikke netto nedbragt i det forgangne år, men det har vi planer om at gøre
noget ved i den kommende sæson ved at opstarte et ekstra træningshold.
I efteråret fik vi valgt en ny flot tøjkollektion hos vores bold- og tøjsamarbejdspartner RSL og rullet
tilbud om køb af klubtøj ud til medlemmerne - med levering af tøjet kort fØr nedlukningen.

L

Vi havde 175 medlemmer i løbet af 2020. En tilbagegang på 28. Med den foreslåede
kontingentnedsættelse i den kommende sæson gør vi alt for at fastholde vores corona-trætte
medlemmer og håber at kunne rekruttere nye medlemmer især blandt voksne. En flerstrenget
rekrutteringsindsats er således planlagt forud for sæsonstarten 23. august.
Dette var min første beretning som formand for badmintonklubben. Hvilket debut år at få. Der har
været brug for krisestyring og -kommunikation, afvente, stop & go. Jeg vil gerne takke resten af
bestyrelsen for samarbejdet i årets løb. Både med at holde hovedet koldt og holde humøret oppe, når
nedlukninger og retningslinjer i løbet af få dage og nogle gange timer skulle håndteres og
kommunikeres til medlemmerne. Og når nedlukningerne blev forlænget igen og igen.

Men også til vores ungdomstrænere, klubbens medlemmer og forældre, som loyalt og ansvarligt har
støttet op om den linje, myndigheder, idrætsorganisationer og vores klub har anlagt. Det bygger uden
tvivl også på en portion held, men ikke desto mindre har anstrengelserne båret frugt i og med, at vi har
været forskånet for smittespredning til badminton.
Coronasæsonen nærmer sig forhåbentlig sin afslutning i Danmark. Vi glæder os til mere samvær i
hallen. Til at vi må spille holdkampe og afholde stævner. Til at vi må genoptage sociale aktiviteter og til,
at vi må have forældre og andre tilskuere tilbage på bænken i hallen.

Beretningen blev godkendt.
Torben Henriksen (TH) udtrykte stor ros til bes§relsen, for den måde de havde håndteret det meget
turbulente år på, der havde krævet lidt mere arbejde med de løbende udmeldinger fra regeringen hen
over året, hvor bl.a. hurtig omstilling og kommunikation til medlemmerne havde spillet en stor rolle.

til "sit og Gustavs" interne klubmesterskab med pokaler og fine præmier,
der blev trukket lod om. TH fortalte, at de havde uddelt en flidspræmie, og spillerne havde selv fået lov
at nominere hinanden, hvor hele 10 endte med at blive nomineret. Heraf havde to spillere hver fået fire
stemmer - og efter en lodtrækning, endte flidspræmien med at blive tildelt Valdemar.
TH fortalte, at samarbejdet med Gustav fungere fantastisk, trods den store aldersforskel @.

TH takkede for opbakningen

3. Aflæggelse

af årsregnskab v/kassereren

Judy Nilausen (JN) udleverede og gennemgik regnskabet for de tilstedeværende.
På indtægtssiden blev bl.a. følgende poster nævnt: Medlemskontingent indbetalinger på kr. 84.625,

mod et budget på kr. 90.000, - samt sponsorindtægter på kr. 37.011, - mod et budget på kr. 19.000, -

det Halleje, der på trods af meget ubrugt haltid under nedlukningen var blevet
opkrævet fuldt ud. TH spurgte, om viville få penge retur for hallejen, nu hvor vijo ikke havde haft
mulighed for at gøre brug af alle tiderne pga. de nedlukninger, der har været. AS svarede, at vi ikke får
refunderet hallejen, men til gengæld modtager vi også lokaletilskud fra kommunen.
På udgiftssiden var

Posten rekvisitter, der endte med en udgift på kr. 2.455, -,vat blevet brugt på værnemidler, så som

håndsprit, engangshandsker m.v.
Der var en besparelse på boldforbrug på omkring kr. 18.550, - hvilket naturligvis skal ses i lyset af
nedlukningen iforåret 2020. AS nævnte, at der normalt sker optælling af boldlageret pr. 3L.L2., men da
vi på daværende tidspunkt ikke havde adgang til hallen, er boldlageret og dermed boldforbruget
estimeret på baggrund af indkøb.
Vi havde på posten "Reklamer og tryksage/' omkring kr. 2.800, - mod et budget på kr. 5.000, - da vi gik
fra helsides til halvsides opstartsannonce i lokalavisen i august.
Bestyrelsesudgifterne påkr. LL.750 dækker frikontingent til bestyrelsesmedlemmerne samt vederlag.
2

Alt i alt endte vi med et overskud på kr. 41.846,

-

TH spurgte, hvem vi benyttede som revisor. JN svarede, at årsregnskabet i år er gennemgået af

Revisionsfirmaet Lysehøj, sonr Borup lF har indgået en samlet aftale med.
Der var ingen bemærl<ninger

til regnskabet. Vi er glade for at der er + på l<ontoen @.

Regnskabet blev godl<endt af de tilstedeværende og offentligggres på klubbens hjemmeside.

4.

Behandling af indkomne forslag
Dirigenten fandt det hensigtsnræssigt at behandle det fremsatte og nred indkaldelsen fremsendte
motiverede forslag om nedsættelse af medlemskontingentet forud for fremlæggelse af budgettet.
AS fremlagde bestyrelsens forslag om el<straordinaer

reduktion i kontirrgentbetalingen med 5Oo/ofor

nuværende medlemmer i den kommende sæson.
Forslaget blev enstemrn igt vedtaget.

5.

Fremlæggelse af budget v/l<assereren
JN udleverede budgettet for 2A21"

til alle tilstedeværende.

Den forventede besparelse på bolde i2021, fastholdelse af tilskud fra kommunen samt den

ekstraordinaert forhøjede sponsorindtægt fra OK i 2021, er blandet andet det vi bruger til reduktion af
medlemskontingent for nuværende medlemmer i den kommende sæson.
Så alt i alt

forventer vi at gå ud med et pænt 0,-

O

lngen gvrige bemærl<ninger til budgettet.

6.

Valg af medlemmer og suppleanter

til bestyrelsen

Birgit Marchi blev genvalgt som næstformand
Judy Nilausen blev genvalgt som I<asserer
Rikke Ullerslev Christensen blev genvalgt som menigt medlem

Anita

7.

R.

Jensen blev genvalgt som menigt medlem for err 1-årig periode

Q

Valg af udvalg, repræsentanter m.v.
Det har ikke tidsmæssigt været praktisk muligt i år pga. Corona-situationen, men AS lagde op til, at det

fremadrettet vedtages på generalforsamlingen, hvilke repræsentanter der efterfplgende repræsenterer
Borup Badminton på repræsentantskabsnrødet i Borup

8.

lF,

Eventuelt
Birgit Marchi gav stor ros til AS for den flotte måde, han har l<laret hans første år som formand på. En
sæson i et meget turbulent år, der grundet Corona har været alt andet end normalt. En opgave som
han har løftet med bravur.
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