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Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 24.02.2020 
 

Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 10 medlemmer op, heraf 4 

bestyrelsesmedlemmer. 

 

Dagsorden: 

 

1) Valg af mødedirigent 

2) Beretning af klubbens aktiviteter: formand-USU-SSU-MSU-HOU 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2019 til godkendelse 

4) Fremlæggelse af kontingentstigninger og budget for 2020  

5) Indkomne forslag 

6) Valg til bestyrelse 

7) Eventuelt 

 

Ad 1: 

Foreslået og valgt til dirigent blev Finn Thygesen, som takkede for valget og konstaterede, at 

generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig. 

 

Ad 2: 

Formandens beretning: 

Formanden indledte med at sige, at når man sætter sig ned for at lave en årsberetning og ser tilbage på det 

år der er gået, har der ikke været mange nye tiltag, hvilket skyldes, at bestyrelsen må bruge rigtig mange 

kræfter på andre opgaver som følgende: 

Ungdomsafdelingen 

Bestyrelsen har igen i denne sæson måtte have en tovholder fra bestyrelsen, som er Linda plus at jeg som 

formand hjælper lidt til, så vi får tingene nogenlunde at kunne fungere, og få planlagt sæsonen for USU,  

men uden trænerne og forældrehjælp kunne det slet ikke lade sig gøre. 

Det er derfor stadig ikke optimalt, at det er bestyrelsen der laver dette arbejde, så derfor er det vigtigt, at 

vi stadig efterlyser nogle til dette arbejde blandt medlemmer og forældre. 

Gladsaxedagen 

Blev afholdt lørdag 24. august, hvor klubben deltog fra kl. 13-17.  

Vi havde fået ny plads igen på det grønne område i selve parken, som var et ok sted.  

Jeg hjalp til med at få sat standen op og Annelise og Paw stod på standen. 

Der blev delt flyers ud, hvor mange af modtagerne virkede til at have interesse. 

Kurvekonkurrencen blev også holdt, hvor deltagerne kunne vinde 1 månes gratis badminton. 

Der er ingen tvivl om at denne deltagelse og vores sommerferie aktivitet gør, at vi får mange nye 

medlemmer, især skaffer sommerferieaktiviteterne USU-medlemmer. 

Hallen: 

Igen i år har vi haft store problemer med at nøglebrikkerne ikke har virket i perioder, efter mange 

henvendelser til skolen om problemet, har de endelig fået klaret det, ved at It-systemet, som styrer 

nøglesystemet, er blevet opdateret med ny software og såfremt medlemmerne stadig oplever problemer, 

vil formanden gerne have besked. 

Rengøringen som vi klagede over sidste år, ser ud til, at den er blevet bedre. 

Omklædningsrummene er blevet malet. 

Medlemmerne opfordres til at bruge moppen, der står i mellemgangen, til feje banerne og skal sættes 

tilbage efter brug, for ellers mister vi den eller også bliver den brugt til uhensigtsmæssigt af skolebørnene.   
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Skolen 

Skolen afholdte terminsprøver i uge 45 (på nær fredag) og dermed kunne vi ikke benytte bane 1, 2 og 3 

der blev lukket af med en skillevæg mellem de øvrige baner. 

Alle der blev berørt, fik tilbudt alternative spilletider. 

Desværre bliver alt spil fremover aflyst, når der afholdes terminsprøver, grundet at der under de sidst 

afholdte terminsprøver er blevet rykket rundt på de opstillet borde af hallens brugere, dog ikke BBK. 

Aflysningerne vil ske i oktober og ca. i starten af maj måned, og vi kan forvente at det bliver lidt over en 

uge hver gang. 

 

Skolelukning: 

Som vi har kunnet læse i Gladsaxebladet, har kommunen planer om at lukke skolen (Skovbrynet )inden 

for 8 til 10 år,  

Da klubben bestyrelse ikke er blevet orienteret om dette af kommunen, vil vi selvfølgelig gøre alt for at 

følge det og få indflydelse, på det vi nu engang kan som klub og via FIG. 

 

MobilePay 

Efter flere opfordringer fra medlemmer har klubben fået oprettet mobilPay til betaling for bolde.  

Bestyrelsesarbejde: 

Som noget nyt har vi i 2019 sendt nyhedsmails ud om nogle af de opgaver, bestyrelsen arbejder med og 

hvad det sættes i gang af nye tiltag. 

Bestyrelsen har dette år arbejdet meget med at fortælle om de enkle bestyrelsesmedlemmers arbejde, via 

et stort opslag i klublokalet, på vores hjemmeside, og med tilsendte mails, hvor vi har opfordret 

medlemmerne til at komme og overvære bestyrelsesmøder, så man kan se ,hvad arbejdet går ud på, men 

desværre har det ikke været succesfuld, der er simpelhent ikke mødt nogen op. 

Det er lidt ærligt, da vi meget gerne skal have nye medlemmer ind i bestyrelsen, da flere af os gerne vil 

trække os tilbage og lade nye kræfter komme til, som jeg nævnte ved  sidste generalforsamling i 2019. 

Vi håber fortsat med dette tiltag at gøre klubbens medlemmer interesserede, så klubben ikke kommer i 

den situation, at der ingen bestyrelse er og vi derfor må lukke klubben ned.  

 

Afslutning 

Formanden sluttede sin beretning af med at takke trænerne, udvalgene og bestyrelsen for samarbejdet  

gennem sæsonen.  

USU´s beretning: 

Jeanne berettede på vegne af Linda. 

Følgende arrangementer har været afholdt: 

Klubmesterskab med efterfølgende festmiddag, overnatning i hallen og dagen efter Bakketur som 

afslutning på sæsonen, Gladsaxe Kommunes sommerferieaktivitet i to uger, forældre/barn badminton. 

Juleturnering med efterfølgende festmiddag og konkurrencer 

Vi har igen i år haft en pæn tilgang af nye børn efter sommerferien, hvilket vi tillægger de to ugers 

sommerferieaktivitet. Der har således været fuldt hus med 24 spillere om tirsdagen og nogle gange endda 

flere. Derfor har vi ændret på træningstiderne, for at tilgodese både de let øvede og de meget øvede 

spillere. 

Det har betydet at:  

tirsdag fra 16 til 18 har været for alle ungdomsspillere. 

torsdag fra 16 til 17.30 har været for begyndere og prøvespillere 

torsdag fra 17.30 til 19 er for let øvede og meget øvede spillere.  

Derudover har vi tilbudt de meget øvede, som også er holdspillere, at spille mandag fra 16 til 17, 

hvor er der er mulighed for at træne singler og specialslag, som der ikke er plads til på de ordinære 

træningstider. 

Dette har styrket holdspillerne på vore U15D hold således, at der er stor chance for at de vinder deres 

pulje og dermed kvalificerer sig til spille slutspil. 
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Jeppe er i øjeblikket i Canada for at være skiinstruktør og inden han tog afsted i november måned, 

skaffede han os en vikartræner: Asger, som er blevet taget godt imod af både spillere, medtræner Troels 

og bestyrelsen. Han virker til at være faldet godt til og er en god mand at have med i trænertruppen. 

Det er dejligt, at så mange forældre fortsat tilbyder deres hjælp, til de forskellige arrangementer. Denne 

brede tilslutning blandt forældre til at hjælpe, ser vi ser frem til at vil fortsætte og at der på sigt kunne 

være nogle forældre, der fik lyst til at deltage i udvalgsarbejdet og være med til at præge 

ungdomsafdelingen fremover. 

Der er købt nye bluser, med Bagsværd Badminton Klub på ryggen, for nogle af sponsorpengene. De vil 

snarest blive delt ud til alle fuldgyldige USU-medlemmer, således at de kan repræsentere klubben udadtil 

ved holdkampe og åbne turneringer. 

 

SSU´s beretning: 

Ingen 

 

MSU´s beretning: 

René berettede om hvordan det var gået med holdene: 

Hold 1 er nr. 7 i serie 1 herrehold (Bliver i rækken) 

Hold 2 er nr. 3 i serie 3 herrehold (Bliver i rækken) 

Hold 3 er nr. 7 i 4+2 Serie 1+2 (Bliver nok i rækken) 

Hold 4 er nr. 9 i 4+2 i serie1+2 (Rykker nok ned) 

 

Klubmesterskaberne var som de plejer med ok tilmelding i toppen. men i B-rækken er der ikke så mange 

der deltager, der var dog flere tirsdagsspillere med, vi var 51 par i alt i alle rækker. 

Til klubfesten var der 17, som deltog. 

 

Grillturneringen blev afholdt selvom der kun var 4+2 der spillede og grundet den lille tilslutning blev den 

efterfølgende grillhygge holdt hjemme hos René. 

 

Platteturneringen var der 8 deltagere til spil og hygge bagefter, men LP´erne blev ikke støvet af, da festen 

også denne gang blev holdt hjemme hos René. 

 

Juleturneringen var der 18 til spil og formadens dejlige Gløgg og 25 til julefesten. 

 

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

HOU´s beretning: 

Formanden aflagde beretning på vegne af Bjarne. 

 

Formanden oplyste om medlemstallet og hvordan det fordelte sig på de forskellige medlemsgrupper: 

Der blev indberette følgende til Gladsaxe kommune for perioden 01.01.19-31.12.19: 

 
Klubbens medlemsantal kan godt svinge meget igennem en sæson, da børnene oftest mister interessen. 

Pr. i dag er medlemstallet på 220, hvoraf de 24 er passive og de 43 er børn. 

 

Spørgsmål og kommentarer til HOU´s  beretning: 

Der opleves nu klager fra vores modstandere ved hjemmekampe over den lave rengøringsstandard i 

omklædningsrummene. 

Formanden svarede, at han igen ville tage fat i det, hvilket han dog gør med jævne mellemrum. 

Under diskussionen  blev det besluttet, at bestyrelsen vil undersøge mulighederne for at ”tippe” div. fejl 
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og mangler og at også medlemmerne opfordres til at komme billeddokumentation på det der opleves. 

 

Ad 3: 

Det reviderede regnskab for 2019 blev fremlagt og godkendt. 

 

Ad 4: 

Formanden sagde, at hvis klubben skal fungere fremadrettet, er vi nu nødt til at regulerer kontingenterne 

og vi da heller ikke haft kontingentstigninger i ca. 10 år. 

Vores trænerlønninger er steget, vi har udvidet spilletiden for børnene, boldprisen, abonnementer og 

andre udgifter er steget. 

 

Med virkning fra 1. august 2020 vil kontingent og div. spillergebyrer i kr. blive: 

USU: stiger fra 450 til 600 halvårligt  

Voksne: fra 550 til 650 halvårligt 

Ekstra bane: fra 550 til 650 årligt, men opkræves to gange om året 

2. ekstra bane: fra 900 til 1000 årligt, men opkræves to gange om året 

Pensionist: fra 350 til 450 halvårligt  

Torsdagstræning: fra 700 til 800 årligt og opkræves to gange om året 

Tirsdagstræning: fra 300 til 400 hvor bolde så også gives i juni måned og opkræves to gange om året 

Passive: uændret på kr. 70 årligt 

 

Kontingentstigningerne og budgettet for 2020 blev godkendt. 

 

Bemærkninger og kommentarer: 

Bestyrelsen er i gang med at undersøge alternativ boldleverandør med henblik på at få en bedre 

boldkvalitet og samtidig forsøge det at tage hætterne af nogle af de rørene i fugtskabet, som er blevet 

tjekket og skulle fungere. 

 

Ad 5:  

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad 6: 

Valgt blev: 

Formand: Yngve Midtgaard  

Sekretær: Jeanne Midtgaard  

1 menigt bestyrelsesmedlem: Jørgen Florin 

1 bestyrelsessuppleant: Janne Skou  

USU: Linda Hansen 

SSU: Linda Hansen 

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 

 

Ad 7: 

Finn Thygesen bemærkede, at fremmødet til denne generalforsamling var meget lille og undrede sig også 

over, at ingen af børnenes forældre var mødt op, hvortil formanden svarede, at børn og forældre alle var 

blevet inviteret via mail. 

Finn Thygesen spurgte også om klubben har facebookgruppe, hvortil der blev svaret, at vi har en for både 

voksne og børn.  

 

Formanden takkede for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.09. 

 

Den 08.03.20 

Jeanne Midtgaard 


