Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 25.02.2019
Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 19 medlemmer op, heraf 6
bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Valg af mødedirigent
Beretning af klubbens aktiviteter: formand-USU-MSU-HOU – og i år sekretæren
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse
Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2019 til godkendelse
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse
Eventuelt

Ad 1:
Foreslået og valgt til dirigent blev Per Kofoed, som takkede for valget og konstaterede, at
generalforsamlingen var lovligt varslet og beslutningsdygtig.
Ad 2:
Formandens beretning:
Jubilæum:
Formanden indledte sin beretning med at nævne, at året 2018 var det år hvor BBK kunne fejre sit 50
års jubilæum. I den forbindelse fortalte formanden om historien omkring klubbens tilblivelse med
byggeriet af Værebro Park 1960 og hvordan en masse beboerklubber blev etableret herunder vores
egen i 1968 under navnet Værebro Badminton Klub.
Klubben blev meget hurtig en stor klub, og derfor blev der arbejdet meget på at få bygget en hal.
sammen med FIG, skolen og Gladsaxe Kommune og ca. 12 år efter stod den nye hal klar og med et
klublokale til klubben.
I 2006 skiftede klubben navn til Bagsværd Badminton klub, og dette måtte til for gøre klubben mere
områdebestemt i Gladsaxe kommune.
Selve jubilæumsfesten har bestyrelsen lagt meget arbejde i med opstart i slutningen af 2017 til alt
endeligt var klar med den store fest i kantine på Skovbrynet skoles kantine den 26. maj 2018, hvor
der blev serveret en dejlig 3 retters menu, med dejlige vine og over 70 medlemmers gode
feststemning, som gjorde, at det blev en super fest, som mange af vores medlemmer har takket for.
Formanden gav en stor tak til bestyrelsen og de medlemmer, som var med til at hjælpe med til at det
blev en rigtig god fest, som vi alle kan tænke tilbage på.
Ungdomsafdelingen:
Omkring ungdomsafdelingen fortalte formanden, at bestyrelsen igen i denne sæson har måttet være
tovholder, hvor det er Linda, der har trukket det store læs supporteret af formanden, så afdelingen
har kunnet fungere nogenlunde, men uden trænerne ville det ikke have været muligt.
Det er stadig ikke optimalt, at det er bestyrelsen, der laver dette arbejde, så derfor er det vigtigt, at
vi stadig efterlyser nogen til dette arbejde blandt medlemmer og forældre.
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Gladsaxedagen:
Omkring Gladsaxedagen kunne formanden fortælle, at den blev afholdt lørdag 25. august 2018,
hvor klubben deltog fra kl. 13-17. Vi havde fået ny plads til vores stand på en parkeringsplads,
hvilket ikke lige var det bedste sted. Det var formanden, kassereren og sekretæren, der stod på
standen denne dag, hvor der blev delt flyders ud, afholdt kurvekonkurrence, hvor man kunne vinde
1 månes gratis badminton, og hvor der kom mange, der virkede til at have interesse.
Skolen:
Herefter informerede formanden om skolen,
Skolen afholdte terminsprøver i uge 45 (på nær fredag) og dermed kunne vi ikke benytte bane 1, 2
og 3 og der blevet lukket af med en skillevæg mellem de øvrige baner.
Alle der blev berørt, fik tilbudt alternative spilletider.
Det bliver desværre sådan fremover, at alt spil vil blive aflyst i en uge to gange i løbet af sæsonen
(oktober og maj) p.g.a. terminsprøver. Aflysninger lægges op på hjemmesiden.
En del af vores medlemmer har klaget over rengøringen i hallen og omklædningsrum, vi har talt
med skolen og Gladsaxe kommunes rengøring, og de vil undersøge nærmere om det, og vende
tilbage.
Der vil fremadrettet blive stillet en gulvmoppe frem som man bruge til at feje banerne med.
Persondataloven:
Bestyrelsen har udarbejdet et dokument kaldet BRUG AF PERSONOPLYSNINGER I BBK, som vi ifølge
loven skulle lave og det er lagt ud på vores hjemmeside, hvis man vil læse mere om det.

Opgave fra Generalforsamlingen 2018:
Ved sidste års generalforsamling nævnte formanden, at der er mange af os i bestyrelsen, der gerne
vil trække sig tilbage og lade nye kræfter komme til.
Vi fik fra forsamlingen et forslag om at gøres vores arbejde mere synligt ved at komikere ud, hvad
bestyrelsesmedlemmerne arbejder med og invitere medlemmer til vores bestyrelsesmøder.
Det synes vi var en rigtig god ide, så bestyrelse har derfor i 2018 udarbejdet en beskrivelse af de
enkelte bestyrelsesmedlemmers arbejde og sendt det ud til klubbens medlemmer, ophængt i klublokalet og efterfølgende udsendt mail til medlemmerne samtidig med at der også er udsendt en
opfordring til at deltage i bestyrelsesmøderne.
Der er også som noget nyt begyndt at blive udsendt mails med nyt fra bestyrelsen.
Vi håber på med disse tiltag at gøre klubbens medlemmer interesserede, så klubben ikke kommer i
den situation, at der ingen bestyrelse er og klubben derfor må lukkes ned.
Så der skal derfor fremadrettet nye kræfter ind i bestyrelsen og udvalg.
Formanden afsluttede sin beretning med at takke alle i udvalgene og bestyrelsen for samarbejde i
sæsonen.
Der var ingen spørgsmål til beretningen.
USU´s beretning:
Jeanne aflagde beretning på vegne af Linda og fortalte, at 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 med efterfølgende frokost
Juleturnering med efterfølgende festmiddag og konkurrencer
Vi har igen i år, efter sommerferien, haft en pæn tilgang af nye børn, hvilket vi kan takke vores
trænere Troels, Jeppe og Kasper for, da de i løbet af sommerferien sammenlagt har afholdt 2 ugers
sommerferieaktivitet og derved solgt vores sport rigtigt godt.
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Forældre/barn badminton blev positivt modtaget og flere børn havde både far, mor og søskende
med. Der var fælles boldspil til opvarmning og derefter blev der sat forskellige badmintonspil i
gang. Dagen sluttede af med en fælles frokost og snakken gik lystigt blandt både forældre og børn.
Der var flere forældre, der efterlyste mere af den slags form for samvær. Ugen efter var der en
artikel i Gladsaxebladet om vores succesfulde arrangement.
Troels og Jeppe har styret træningen sammen hele sæsonen, hvor Kasper og Tobias har været
vikarer et par gange
For de ældste og mest øvede, har Jeppe givet specialtræning på torsdage fra 18 til 19. Her bliver
disse ungdomsspillere tilgodeset, udfordret og trænet i teknikker, som ikke kan nås i løbet af den
normale træning, hvor spillere, i alle aldre fra nybegynder til øvede, deltager.
Det er dejligt, at så mange forældre, har tilbudt deres hjælp, til de forskellige arrangementer. Især til
juleturneringen, var der en meget bred skare af forældre, der tilbød deres hjælp med både indkøb,
madlavning og ikke mindst opvaske og denne forældretilslutning ser vi ser frem til vil fortsætte.
Den positive udvikling og tilgang af nye unge medlemmer i er fortsat stigende og der er nogle dage
overbooket på banerne, så de to faste trænere har nok at se til.
Som noget nyt i år har vi et U13, som er et 4-drengehold i DGIs ungdomsturnering, hvor de både
har spillet ude- og hjemmekampe. Træneren Jeppe har været med til de fleste af kampene for at
coache dem, hvilket har haft en positiv påvirkning på både det mentale og spillemæssige plan, så til
trods for at de alle er førsteårs spillere har de alligevel kunnet gøre sig gældende og har tilmed
vundet kampe. Vi glæder os til at følge dette hold til næste år og følge deres udvikling. Med holdets
kampgejst og tilgangen af nye spillere i ungdomsafdelingen, kan det måske blive til to hold i den
kommende sæson.
Der er stadig en bred opbakning fra forældrene til de forskellige arrangementer, hvor vi efterlyser
hjælp til mad og kørsel og det er dejligt.
Vi har også haft en forælder, som fast holdkaptajn til det nye U13 hold.
Flere af de engagerede forældre, er selv blevet medlemmer i klubben og spiller fast om tirsdagen.
Vi håber på at nogle af dem med tiden får lyst til at deltage i udvalgsarbejdet og være med til at
præge ungdomsafdelingen fremover.
SSU´s beretning:
Ingen beretning herfra.
MSU´s beretning:
René gav følgende status for holdturneringen:
Hold 1 er nr. 3 i serie 1 herrehold (kan rykke op)
Hold 2 er nr. 3 i serie 4 herrehold (kan rykke op)
Hold 3 er nr. 8 i 4+2 elite/mesterhold (rykker ned)
Hold 4 er nr. 6 i 4+2 i serie1+2 (bliver nok i rækken)
Herefter fortalte René om sæsonens arrangementer:
Klubmesterskaberne var som de plejer ok tilmelding i toppen, men i B-rækken er der ikke så mange
der deltager, der var dog flere tirsdagsspillere med.
Der var ingen klubfest, da der var jubilæumsfest, vi afsluttede dog hygge på Frodesvej med mad fra
Ribhouse i Bagsværd.
Grillturneringen blev aflyst.
Til Platteturneringen var der 15 deltagere til spil og efterfølgende hygge, hvor vi fik støvet lp´erne
og singlerne af.
Til Juleturneringen var der 19 til spil og dejlig Gløgg og 22 til julefesten.
René afsluttede sin beretning med at takke Finn for det gode arbejde med fester og turneringer.
HOU´s beretning:
Formanden aflagde beretning på vegne af Bjarne.
Informerede om, at vi har en del medlemmer på vores restanceliste, fordi de ikke – til trods for at
det står i vores klublove – ikke er tilmeldt PBS og derfor ikke betaler til tiden.
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Det er kedeligt, at formanden i sit frivillige arbejde skal bruge ressourcer på noget så trivielt, som at
rykke medlemmerne for deres kontingentindbetaling.
Omkring medlemsantallet berettede formanden, at klubbens medlemsantal svinger meget igennem
en sæson, især grundet at børnene oftest mister interessen, men i år har vi haft en god tilgang af
børn, som vi regner med bl.a. skyldes at vi har igen i 2018 har deltaget i kommunens sommerferie
aktiviteter og ved igen at med vores stand at deltage på Gladsaxedagen.
For at tiltrække voksne medlemmer har vi annoncereret i vores lokalavis for vores fællesspil om
tirsdagen, hvor der er instruktion den første tirsdag i hver måned.
Medlemstallet pr. 31.12.2018:
218 i alt, fordelt på 28 passive og 190 aktive, hvoraf de 45 er ungdomsspillere.
Grundet vores store tilgang af børn må vi til at tænke på en tilpasset struktur i træningerne.
Indmeldelserne sker i mere og mere via vores hjemmeride.
Kontortiden ligger tirsdag kl. 20.00-20.30, hvor der bl.a. foregår boldsalg.
Sekretærens beretning:
Jeanne fortalte om en del opgaver der naturligt falder ind under denne ”stillingsbetegnelse”, hvor de
vigtigste faste opgaver har været indkaldelse til bestyrelsesmøder og skrive referater af dem.
Herudover er der skrevet referat fra af Generalforsamlingen og lavet opdatering af vores
retningslinjer.
I 2010 indførte sekretæren en to-do-liste for bestyrelsens forskellige opgaver med af hvem og
hvornår de skal være udført – denne er løbende blevet opdateret gennem sæsonen.
Sekretæren har også løst del andre opgaver, som bestyrelsesmedlem hen over sæsonen, 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 klub.
Sekretæren er bl.a. med i tirsdagstræningsgruppen og har lavet afkrydsningslister, vagtplan, indgået
aftale med instruktør, skrevet regler/retningslinjer til spillerne og vagterne, indkaldt til og afholdt
spillermøde og gruppemøde med tilhørende dagsorden og referater.
Som noget nyt i denne sæson har sekretæren påtaget sig opgaven at skrive nyhedsbreve fra
bestyrelse ud til medlemmerne.
Ad 3:
Regnskabet for 2018 blev godkendt.
Ad 4:
Budget og kontingenter for 2019 blev godkendt.
Ad 5:
Der var ikke indkommet forslag.
Ad 6:
Valgt blev:
Kasserer: Annelise Bryde
Sekretær: Jeanne Midtgaard
1 menigt bestyrelsesmedlem: Jørgen Florin
1 bestyrelsessuppleant: Janne Skou
USU: Ingen
SSU: Linda Hansen
MSU: René Nielsen
HOU: Bjarne Persson
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2 revisorer: Ulla Florin og Poul Nørgaard
1 revisorsuppleant: Christian Skou
Webudvalg: Jens Teglhus Møller, Pernille Dueholm og Yngve Midtgaard
Ad 7:
Fra forsamlingen var der følgende bemærkninger/spørgsmål:
Boldkvaliteten er p.t. for dårlig:
Klubben har et fugtskab til at opbevare boldene i, men årstiden lige nu med temperatursvingninger
påvirker boldene, dog vil René, der står for køb af bolde, nævne det overfor leverandøren.
Bestyrelsen vil også undersøge, om det vil være relevant at investere i et nyt fugtskab.
Er klubben på Facebook?:
Bestyrelsen er i gang med dette og er bekendt med at vi har en gammel en, der skal lukkes og at vi
skal have etableret en ny FB-gruppe for ungdommen, hvilket vil blive taget op med USU-trænerne
til et trænermøde i marts.
Ved medlemmerne at vi har en?:
Bestyrelsen vil udsende en mail til medlemmerne om, hvad den hedder.
Formanden takkede herefter for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.10.
Den 23.03.2019
Jeanne Midtgaard

5

