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Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 25.02.2013  
 

Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 22 medlemmer op, heraf 8 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

 

Dagsorden: 

 

1) Valg af mødedirigent 

2) Beretning af klubbens aktiviteter 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2012 til godkendelse 

4) Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2013 til godkendelse 

5) Indkomne forslag 

6) Valg til bestyrelse 

7) Eventuelt 

 

Ad 1: 

Foreslået og valgt til dirigent blev Pernille Dueholm, som takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 

 

Ad 2: 

Formandens beretning: 

Formanden fortalte, at det har været et år, hvor klubben har bevæget sig ind i nye aktiviteter 

sammen med Gladsaxe Kommune med projektet Sport2Go, der gik ud på at få de unge til at dyrke 

sport efter skoletid og projektet sammen med Skovbrynet Skole, der gik ud på at arrangere instruk-

tioner i badminton for eleverne i deres idrætstimer og med mere velkendte aktiviteter som del-

tagelse i sommerferieaktivitet og ved at være repræsenteret ved Gladsaxe Kommunes kulturdag i 

august Disse aktiviteter skulle gerne være med til at vi bliver kendt i kommunen og får flere 

medlemmer til klubben. 

Vi har også set interesse, når vi har annonceret i vores lokalavis for vores fællesspil på tirsdage, 

hvor der dukker nye såvel som gamle badmintonspillere op og at dette fællesspil i denne sæson er 

blevet suppleret med instruktion den første tirsdag i hver måned i en given periode. 

Formanden informerede om, at klubbens medlemstal svinger meget gennem en sæson, da især 

børnene oftest mister interessen og vil prøve noget nyt, selvom vi har nogle dygtige ungdoms-

trænere. Medlemstallet totalt er på 220 fordelt på 42 ungdomsspillere, 148 over 25 år og 30 passive. 

Diverse sammenlægninger og lukninger af skoler har betydet, at vi i denne sæson har færre timer i 

hallen, da vi har måttet afgive hele fredagen, hvilket har betydet udmeldelser og lørdagens trænings-

tid fra kl.12.00 til 15.00. 

Hvis vi i den kommende sæson må af med flere haltimer, må bestyrelsen i gang med omlægning og 

nytænkning ved ændring af spilletider på de enkle spilledage, men at vi håber, at det er gjort med 

det, vi allerede har afgivet. 

Formanden kunne endvidere berette, at det desværre også har været et år, hvor vi skulle have 

udskiftet det regnskabssystem, som vi har kørt med siden 2003. DIF har grundet reducerede midler 

ikke længere været i stand til at drive Foreningspakken med virkning fra årsskiftet 2012. 
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Gennem et toårigt forløb med flere informationsmøder omkring regnskabs- og medlemssystemet 

Conventus og ved anbefaling fra DGI blev det besluttet at implementere dette i BBK og klubbens 

medlemmer vil på længere sigt få glæde af de nyere faciliteter og oplysninger, som er internet-

baserede via vores hjemmeside.  

Som vi også har gjort de sidste par år - kan der fra systemet sendes info til medlemmerne via e-mail, 

og såfremt nogle medlemmer ikke har modtaget information på denne måde, er det fordi klubben 

ikke har deres mailadresser eller fordi de er forkerte. Da det er er vigtigt, at klubben har disse 

adresser, opfordrede formanden at sende dem til klubformand@bagsvaerd-bbk.dk . 

Fra vores nye medlemssystem blev der for første gang sendt kontingentopkrævninger ud via PBS i 

slutningen af januar 2013 til betaling 1. februar 2013 og vi forventede at medlemmernes tilmelding 

til Betalingsservice virkede sammen med det nye system, så der ikke skulle tilmeldes på ny, men 

desværre blev overgangen til det nye system ikke gnidningsløst for klubbens medlemmer, for alle 

modtog et girokort og var derfor nødt til at gentilmelde sig betalingsservice. 

Formanden kunne endvidere informere om, at klubben i 2013 har 45 års jubilæum, hvilket 

bestyrelsen har tænkt sig fejret med en fest for medlemmer over 18 år i kantinen på Skovbrynet 

Skole lørdag den 25. maj 2013, hvorfor formanden opfordrede alle til allerede nu at reserve denne 

dato, så der ingen undskyldning er for ikke at komme og gjorde også opmærksom på, at med-

lemmer, der spillede alene, godt måtte tage deres  ”bedre halvdel” med. 

 

Formanden sluttede sin beretning af med at takke alle i udvalgene og bestyrelsen for det gode 

samarbejde i sæsonen og så frem til et fortsat godt samarbejde og påmindede alle om, at det arbejde 

og de tiltag, de gør, der er med til, at vi i Bagsværd har en god badminton klub at spille i! 
 

USU´s beretning: 

Morten fortalte, at ungdomsafdelingen i øjeblikket har 42 ungdomsspillere, som træner tirsdage, 

onsdage og torsdag. Der er fire trænere, som deles om at varetage træningen. I december måtte den 

ene af trænerne, Asger stoppe, da han havde fået lærerplads. Det har været svært at få besat alle 

trænertimerne, da Kasper og Troels er under uddannelse. I årets løb har USU-udvalget, der udover 

Morten består af supportgruppen Linda Hansen og Jeanne Midtgaard, løbende holdt en del møder 

og udvalget har bl.a. arbejdet med at udarbejde en hvidbog med beskrivelser af udvalgets arbejde. 

 

Der har i indeværende sæson været tilmeldt et U13 og et U15 hold under DGI. Der var også tilmeldt 

et U17- hold, men DGI kunne desværre ikke få en turnering op at stå i denne aldersgruppe. Morten 

takkede de to holdledere Linda Hansen og Lykke Jensen for det store arbejde, som de har udført for 

holdene. U15- holdet vandt deres turnering, hvilket er meget flot. 

 

Der har været gennemført følgende aktiviteter: klubmesterskaber, den årlige ”hyttetur”, sommer-

ferieaktiviteter, hvor vi havde bedt om 3-4 uger, men fik kun tildelt to uger, der så var fuldt belagt 

og med mange børn på venteliste. Der blev uddelt foldere til de deltagende børn. Der er også blevet 

afholdt juleturnering og fem trænermøder. 

Vi har også deltaget i projektet Sport2Go, hvor den sidste time i træningen om tirsdagen blev brugt 

til de gæstende unge og børn. 

Vi har en god forældregruppe, som gerne stiller op til kampe med kage og hygge, ligesom det heller 

ikke er svært at få hjælp til årets sociale arrangementer. 

 

SSU´s beretning: 

Der var ingen beretning fra SSU, da Linda ikke deltog på generalforsamlingen.  

Bjarne kunne dog informere om, at bestyrelsen gerne vil udvikle SSU-afdelingen og arbejde på at 

de unge kommer op. 

 

VSU´s beretning: 

Steen fortalte, at veteranerne i år har spillet i 6+2 rækken, da der ikke kunne skaffes damer nok til et 

normalt 6+4-hold. 

mailto:klubformand@bagsvaerd-bbk.dk
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Der er kun en række i 40+, så man spiller både ude og hjemme, hvilket giver chancen for at gøre 

resultatet bedre ved returkampen. 

Holdet har klaret sig pænt og forventes at blive nr. 2 i rækken, som det ser ud på nuværende 

tidspunkt. 

Steen takkede alle de spillere, der har været med på holdet og fået det til at fungere, selvom de så 

har skullet spille to holdkampe på samme dag. 

Endvidere kunne Steen fortælle, at han i denne sæson har skrevet lidt om hver holdkamp inde på 

hjemmesiden under veteraner/turneringsplan, hvilket han håbede har givet et lille indblik i 

kampene. 

Torsdagstræningen kunne godt bruge et større fremmøde. Der er en del skader og med en aldrende 

spillertrop, er der desværre ikke meget mere end gennemsnitligt tolv deltagere pr. gang. Træningen 

kan bestemt ikke kritiseres, men det er væsentligt mere motiverende for både træner og de 

deltagende, når banerne er fyldt op. Det koster 700 kr. om året at deltage og for den pris får man 

både kvalificeret træning og fri bolde. 

Steen informerede om, at han stopper som formand for veteranafdelingen, og takkede for det han 

har haft sammen med skiftende bestyrelsesmedlemmer gennem alle årene. Han uddelte en særlig 

tak til den nuværende formand og sekretær for det kæmpe arbejde, de gør for at bevare vores klub i 

lokalsamfundet. 

Til sidst roste Steen et af vores efter hans mening bedste tiltag, nemlig tirsdagstræningen, idet han 

udtalte, at klubben her har sit største potentiale for at vokse, ud over ungdommen naturligvis, for 

her kan nye medlemmer altid komme til at spille, uanset om de kommer alene eller sammen med en 

makker. Steen sendte en tak til alle de frivillige, der hjælper på denne træning og takkede for mange 

gode år med bestyrelsesarbejde med opfordring til, at vi støtter nu op om vores klub. 

 

MSU´s beretning: 

René gav følgende status for holdturneringen: 

Hold 1 er i eliterækken pt. nr 6 og rykker ned 

Hold 2 er i  4+2 elite/mesterrækken og ligger sidst, men rykker ikke ned 

Hold 3 er i 4+2 i serie 1 og ligger sidst og rykker ned 

Hold 4 er i 4+2 i serie 3 og ligger midt i rækken 
 

Herudover fortalte René, at klubmesterskaberne havde været som de plejer med en god tilmelding i 

toppen, men med en noget tynd tilmelding B- og C-rækken, dog var der nogle nye tirsdagsspillere 

som deltog, hvilket gav håb endnu for B- og C-rækken. 

Der deltog omkring 30 til klubfesten. 

 

Til Grillturneringen var der kun tilmeldt 12 til spil og efter spillet grundet den lille tilmelding var 

det hjemme hos René og Merete, at der blev grillet med hygge og EM. 

 

Til Platteturneringen var der 24 til spil og platter. Årets ”leverandør” af platter var Merete, Pernille 

og Finn, hvilket René syntes, at det godt kunne blive en tradition, da maden var virkelig god. 

 

Juleturneringen var også godt besøgt, hvilket René mente nok var på grund af de gode æbleskiver 

og formandens gode gløgg. 

Julefesten, som er blevet vores store fest inden for de sidste par år var kanon hyggelig, som den 

plejer at være. 

 

Årets motionist blev Hans Møller. 

 

René sluttede af med at takke Eva og Finn for deres gode arbejde med fester og turneringer.  

 

Da DGI har valgt at lægge en træningsweekend i samme måned, som vi skulle have haft vores og 

desuden også det samme sted, udskydes vores egen og René opfordrede til at deltage i DGI´s 

træningsweekend den 13.-14. september 2013. 
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HOU´s beretning: 

Bjarne fortalte, at en af de vigtigste opgaver for dette udvalg, er at søge haltider og søge forskellige 

tilskud, som bl.a. deltagertilskud hos kommunen. Derudover tages der også hånd om at vise 

klubben frem til de nye medlemmer, udlevere nøglebrikker og samarbejde med F.I.G. Samarbejdet 

med F.I.G. har dog været vanskeliggjort af den nye generalsekretær, hvilket bl.a. har betydet, at vi 

har været nødsaget til at rykke vores holdkampe efter at sæsonprogrammet var blevet lavet grundet 

andre brugere og især fodboldklubben, som der har der været en del konflikter med. 

 

Sekretærens beretning: 

Jeanne bad også om at få lov til at afgive beretning, da hun, udover de opgaver, som naturligt falder 

ind under hendes ”stillingsbetegnelse” - såsom indkaldelse til bestyrelsesmøder, referater af 

bestyrelsesmøder og generalforsamling, opdatering af vores retningslinjer som vi kalder 

forretningsorden efterhånden som bestyrelsen vedtager nye ting og opdatering af bestyrelsens to-do-

liste, så der holdes styr på hvem der er ansvarlig for løsning af de forskellige opgaver og hvornår de 

skal være udført - også har påtaget sig en del andre opgaver, fordi vi ikke har frivillige nok til at 

løfte mange af de opgaver, som vi har i vores klub, hvis vi vil opretholde et vist aktivitetsniveau og 

være repræsenteret uden for vores klubs egne fire vægge. 

 

Jeanne fortalte, at hun er med i tirsdagstræningsgruppen (sammen med Annelise og Bjarne), hvor 

hun bl.a. laver afkrydsningslister og vagtplan, hvor vi heldigvis har nogle trofaste der stiller op gang 

på gang, skiver regler/retningslinjer til spillerne og vagterne, indkalder til spiller- og gruppemøder 

to gange årligt, skiver dagsordner og referater og laver aftale med instruktør. 

 

Er derudover med i USU-udvalget (samme med Morten og Linda), hvor hun bl.a. deltager i alle 

udvalgsmøder, skriver mødeindkaldelse, skriver referater og opdaterer to-do-liste. 

 

Er derudover med i målsætningsgruppen (sammen med Jørgen, Linda og Steen). Denne er nu 

næsten hvilende, idet vi jo har fået udarbejdet handlingsplaner og klubbens målsætninger, hvor der 

dog mindst en gang om året bør følges op på, om vi lever op til dem. 

 

Jeanne kunne også fortælle, at hun har taget del i markedsføringsopgaver, som kontaktperson i 

Sport2Go sammen med Gladsaxe Kommune, Børne- og Kulturforvaltningen Kultur, Fritid og Idræt, 

hvor der har været deltagelse i møder og udarbejdelse af beskrivelse af vores klub/sport til 

kommunens hjemmesiden m.m. Gennem dette projekt kunne klubben få mulighed for at få nye 

medlemmer, være med til at fastholde de unge i foreningslivet, være med til at udvikle et helt nyt 

idrætstilbud, få mulighed for at uddanne trænere, ledere og instruktører og for sammen med 

kommunen at skabe en udvikling af foreningslivet i Gladsaxe.  

 
Har derudover stået for Åbent Hus arrangement i uge 16 sammen med Gladsaxe Kommunes Kultur- 

og Fritidsafdeling for at vise kommunens foreninger frem og få tiltrukket nye medlemmer. 

 

Har sammen med René sat opslag op i de lokale supermarkeder.  

  

Har i samarbejde med Morten skrevet brev til udvalgte skoler i Gladsaxe, hvortil der også er lavet 

opslag med holder til vores folder specielt udarbejdet til målgruppen børn og i den forbindelse taget 

personlig kontakt med skolesekretærerne på udvalgte skoler. 

Fremført det som, at klubben vil bidrage til at kommunens børn og unge får et fritidstilbud om 

fysisk aktivitet, som går hånd i hånd med kommunes skolepolitik og store fokus på at få børn i 

bevægelse. 

Sekundært fremført det som, at der naturligvis også er et kommercielt aspekt. 

 

  

Ad 3: 

Regnskabet for 2012 blev godkendt. 
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Ad 4: 

Budget og kontingenter for 2013 blev godkendt.  

 

Ad 5: 

Bestyrelsen var fremkommet med følgende forslag til ændring i §1: 

Klubbens hjemsted ændres fra Værebro Skoles Boldhal til Skovbrynet Skoles Boldhal. 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 

 

Ad 6: 

Valgt blev: 

Kasserer: Annelise Bryde  

Sekretær: Jeanne Midtgaard  

1 menigt bestyrelsesmedlem: Jørgen Florin 

1 bestyrelsessuppleant: Janne Skou  

USU: Morten Mortensen 

SSU: Linda Hansen 

VSU: Ingen kandidater 

MSU: René Nielsen 

HOU: Bjarne Persson 

 

2 revisorer: Ulla Florin og Poul Nørgaard 

1 revisorsuppleant. Christian Skou 

Webudvalg: Jens Teglhus Møller, Pernille Dueholm og Yngve Midtgaard 

 

Da ingen stillede op som VSU-formand, meddelte bestyrelse, at den i den kommende tid ville 

forsøge at få den post besat.  

 

Steen fortalte, at det at være VSU-formand er en forholdsvis lille opgave, der hovedsageligt består i 

at deltage til bestyrelsesmøderne, da torsdagstræningen fortsat køres af Steen. 

 

Pernille Dueholm bemærkede, at bestyrelsen bør se klubbens love igennem og omformulere teksten 

visse steder, så de bliver mere tidssvarende bl.a. omkring webudvalget. 

 

Ad 7: 

Der blev stillet spørgsmål fra forsamlingen.  

 

Christian Skou spurgte, om vi kunne få inspiration til nye tiltag fra andre klubber, hvortil Bjarne 

svarede at vi bl.a. arrangerede forældre/barn-badminton og at andre klubber derimod har ladet sig 

inspirere af os med vores tirsdagstræning. 

Bjarne har deltaget i klubmøder i F.I.G.-regi, hvor der er blevet talt om i samarbejde med andre 

klubber, at der kunne arrangeres en Gladsaxe Turnering. 

  

Jeppes far Finn forespurgte om USU deltagelse i de eksterne turneringer, hvortil udvalget svarede, 

at der desværre i indeværende sæson ikke var blevet udvalgt de to lovede fokusturneringer, men at 

det ville få høj prioritet i den kommende sæson. 

 

Finn spurgte endvidere til reglerne for betaling ved deltagelse i Landsmesterskaberne, som U15-

holdet havde kvalificeret sig til og USU lovede at ville undersøge dette og vende tilbage inden for 

kort tid men svar. 

 

Endeligt spurgte Finn, om der var nogen form for aflønning til hjælpetrænere, hvilket Morten 

bekræftede, at der var og lovede at USU-udvalget ville få et overblik på brugen af hjælpetrænere og 

vende tilbage med aflønning.    
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På spørgsmålet omkring vores træningsdragt, informerede René om, at klubben havde betalt for 

trykket. 

 

Viggo Lüthje spurgte om det ikke var muligt at få en ringeklokke op til at sætte ved hovedind-

gangen, hvortil Bjarne svarede, at klubben har et ringeklokkesystem, men at HOU nok skal sørge 

for, at der sættes en helt ny klokke op og informerede om, at ringeklokken faktisk er sat op for 

USU-forældrenes skyld. 

 

Formanden supplerede med, at medlemmerne jo bør anvende deres nøglebrikker for at komme ind 

og for dem, der ikke har fået anskaffet sig én, er der masser af mugligheder for at få det. 

 

Formanden informerede om, at der p.t. arbejdes på, at klubbens navn kommer til at stå på det store 

skilt nede ved vejen og at der kommer nye skilte oppe ved hallen. 

 

Viggo Lüthje spurgte også, om der er nogle der følger op på de tirsdagsspillere, der kun dukker op 

en til to gange, hvortil Bjarne svarede, at der faktisk ikke bliver fulgt op på det, men at han ville 

gøre det i form af en email til dem. 

 

Herefter var der ikke flere spørgsmål. 

 

Formanden takkede Steen for det årelange arbejde han har gjort for veteranafdelingen og også for 

sit bidrag til målsætningsgruppens arbejde. 

 

Formanden overrakte vandrepokalen for Årets Spiller til Jeanne Midtgaard for det store stykke 

arbejde hun gør for klubben. 

Vandrepokalen, som blev indstiftet ved klubbens 25 år jubilæum, gives til en person, som gør et 

særligt stykke arbejde for klubben. 

 

Formanden takkede ligeledes for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen kl. 21.10. 

 

 

Jeanne Midtgaard 

 

 

 

 

 

 

 


