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       Indkaldelse til ordinær generalforsamling i BBK 
 
 
       Bestyrelsen indkalder til ordinær generalforsamling i klublokalet mandag den 28. februar kl. 19.00. 
 
Dagsorden: 
 

1) Valg af mødedirigent 
2) Beretning af klubbens aktiviteter 
3) Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 
4) Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2011 

 
Der stilles forslag fra bestyrelsen til ændring af kontingent og gebyrstruktur 
 
A. Ændring af kontingent for pensionister: 
Bestyrelsen foreslår en kontingentændring for pensionister med en halvårlig stigning på kr. 75,00. 

 
Begrundelsen for forslaget er, at antallet af pensionister igennem de senere år udgør en voksende 
andel af det samlede medlemsantal. 

 
B. Bortfald af holdspillergebyr og stigning i torsdagstræningsgebyr: 
 
Bestyrelsen foreslår at spillergebyr for deltagelse på hold tilknyttet SSU, VSU og MSU bortfalder og 
samtidig vil opkrævning for deltagelse i torsdagstræningen blive hævet årligt med kr. 150,00. 
 
Begrundelse herfor er dels kritik af vores kontingentstruktur fremsat af medlem ved tidligere 
generalforsamling, hvor bestyrelsen lovede at se nærmere på dette og dels at det opkrævede beløb for 
deltagelse i torsdagstræningen bør stå i bedre forhold til de udgifter, der er forbundet med 
gennemførelsen af træningen.  

 
  

5) Indkomne forslag 
Der stilles forslag fra bestyrelsen til ændring af klubbens vedtægter § 6, 11, og 13 
 
Der er forslag til ændring af klubbens vedtægt §6: 
Forlaget vedrører ændring i formuleringen ” ”Første halvdel betales senest 1. august og anden 
halvdel senest 1. januar”, der ændres til  Første halvdel betales senest 1. august og anden 
halvdel senest 1. februar” samt følgende teksttilføjelse umiddelbart herefter ”Via sit 
medlemskab forpligter medlemmet sig til at betale kontingent via PBS (Pengeinstitutternes 
Betalingsservice). Såfremt kontingent ikke betales via PBS bliver tildelt træningstid 
inddraget. 
Begrundelse: for mange restanter. 
 
Der er forslag til ændring af klubbens vedtægt §11 punkt F: 
Det foreslås at punktet udgår. 
Begrundelse: Der har i over 10 år ikke reelt eksisteret et fungerende VU og der er ikke længere via 
klubben kontakt til vores venskabsklub i Solingen. 
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Der er forslag til ændring af klubbens vedtægt §11 punkt G: 
Det foreslås at punktet udgår. 
Begrundelse: Der har i flere år ikke været et fast nedsat udvalg, men nærmere været et ad hoc 
udvalg, primært bestående af MSU-udvalgsmedlemmer.  
 
Der er forslag til ændring af klubbens vedtægt §13: 
I formuleringen valg til bestyrelse erstattes redaktør til webudvalg. 
 
Begrundelse: Der har gennem flere år ikke været en fungerende redaktør og vores klubblad er 
efterhånden mere eller mindre blevet erstattet af vores hjemmeside. 
 

6) Valg til bestyrelse:  
Kasserer, Annelise Bryde ønsker at genopstille 
Sekretær, Jeanne Midtgaard ønsker at genopstille 
1 menigt bestyrelsesmedlem, Jørgen Florin ønsker at genopstille 
1 bestyrelsessuppleant, Janne Schou ønsker at genopstille 
Spilleudvalg 
Hal og -ordensudvalg 
2 revisorer 
1 revisorsuppleant 
Venskabsudvalg 
Festudvalg 
Redaktør 
 

7) Eventuelt 
 
Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde skriftligt senest 10 dage før 
generalforsamlingen. 
Klubbens regnskab samt forslag, der er indkommet til behandling, ophænges i klublokalerne og annonceres 
på klubben hjemmeside (http://www.vbk-badminton.dk/ ) senest 1 uge før generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen ser frem til en god generalforsamling med stor mødedeltagelse. Vi slutter i lighed med sidste år 
generalforsamlingen af med det succesfulde og hyggelige bankospil med store præmier. Forøg dine 
vinderchancer markant og mød op til generalforsamlingen med banko! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
BBK’s bestyrelse 


