Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 28.02.2022
Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 21 medlemmer op, ud over de 7 bestyrelsesmedlemmer.

Dagsorden:
1) Valg af mødedirigent
2) Beretning af klubbens aktiviteter: Formand – USU – SSU – MSU – HOU
3) Fremlæggelse af revideret regnskab for 2021 til godkendelse
4) Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2022
5) Indkomne forslag
6) Valg til bestyrelse/udvalg, følgende er på valg:
Formand:
Yngve Midtgaard ( ønsker ikke genvalg)
Sekretær:
Jeanne Midtgaard ( ønsker ikke genvalg)
Menigt bestyrelsesmedlem:
Jørgen Florin
Bestyrelsessuppleant:
Janne Skou
USU:
SSU :
MSU :
HOU :

Linda Hansen
Linda Hansen
Rene Nielsen – Finn P. Nielsen
Bjarne Persson

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, følgende er på valg:
Revisor: Ulla Florin
Revisor: Poul Nørgaard
Revisorsuppleant: Christian Skou
Valg til Webudvalg, følgende er på valg:
Jens Teglhus Møller ( ønsker ikke genvalg )
Pernille Dueholm
7) Eventuelt
Afslutning

Ad 1:
Foreslået og valgt til dirigent blev Finn Thygesen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt
varslet og beslutningsdygtig.

Ad 2:
Formandens beretning:
Formanden indledte sin beretning med at fortælle, at Corona-nedlukningen fra december 2020 desværre
forsatte ind i 2021, så vi derfor ikke kom i gang med at spille badminton efter årsskiftet og nedlukningen
så ud til at skulle vare længe.
Nedlukningen betød også, at vi måtte udsætte vores generalforsamling i februar til senere.
Til trods for Corona har bestyrelsen været aktiv og blandt andet udarbejdet budget for det kommende år.
I maj 2021 kunne børn og unge under 18 år begynde at spille igen og voksen med fremvisning af
Coronapas. Der var ikke længere forsamlingsforbud og opdeling af hallen var heller ikke nødvendig
længere, men det var de forskudte spilletider dog stadig nødvendig, p.g.a. rengøring af hallen inden
overgangen fra skolebrug til fritidsbrugerne.
Da jeg observerede, at der faktisk ikke blev gjort rent længere efter skolebrug, var jeg i tæt dialog med
FIG vedrørende vores spilletider og det lykkedes at få dem ændret tilbage til vores normale tider.
Ligeledes søgte jeg om spilletid i sommerperioden, tirsdag og onsdag, p.g.a. nedlukningen, som blev
bevilget.
I juni fik vi så afholdt vores generalforsamling med kun tre fremmødte medlemmer udover bestyrelsen.
Sæsonstart i august 2021 uden restriktioner - træning og holdkampe kunne begynde, alle var glade., men i
december måtte klubben lukke ned igen med genåbning i den anden uge i januar 2022.
Bestyrelsen har fået lært at holde bestyrelsesmøder online.
Bestyrelsen indførte halv kontingent for første halvdel af 2021, grundet den megen nedlukning og
besluttede også at give vores trænere løn under hele nedlukningsperioden.
Ellers har det været almindelig bestyrelses arbejde og forberedelse til, når vi igen kunne komme i gang.
Økonomisk har klubben klaret sig godt igennem 2021, som vi senere kan se på afsluttede regnskab.
Formanden sluttede sin beretning at med et tilbageblik på et år med mange udfordringer for bestyrelsen,
og med det meget ekstra arbejde der har været med corona rektionerne og takkede alle dem, som udførte
dette ekstraarbejdet.

USU beretning:
Linda berettede, at der har været endnu et år i Coronaens skygge og at der også har været et par
aflysninger af træningen i forbindelse med smitteopsporingen, hvor der er blevet brugt en del tid på at
kontakte forældre og børn via sms og Coventus, hvorfor det er så vigtigt, at børnenes kontaktoplysninger
er opdaterede.
Vi har anbefalet alle at være omklædt hjemmefra og at bade hjemme.
Forældre har været henvist til at aflevere og hente børnene udenfor.
Der har været en del aktiviteter der har været aflyst grundet Corona som bl.a. det traditionsrige
klubmesterskab med efterfølgende festmiddag, overnatning afsluttende med Bakketuren og forældre/barn-arrangement med badminton og fælles frokost.
Gladsaxe Kommunes sommerferieaktivitet, der var planlagt med lidt Corona-hensyn, var lige ved at blive
aflyst, da en af vores egne trænerne blev ramt af Corona i weekenden op til starttidspunktet. Der gik en
hel søndag med forhandlinger med Kommunen og søgning efter en anden træner. Vi var så heldige, at en
af de ældste USU-spillere Mikkel sprang til og blev godkendt af Gladsaxe Kommune til at varetage
træningen sammen med Troels.

Mikkel gjorde det så godt, at vi efterfølgende har ansat ham som hjælpetræner for begyndere og let øvede.
På sigt vil Mikkel blive tilbudt uddannelse, så han, når han bliver 18 år, kan varetage træningen på lige
fod med de andre rutinerede trænere Jeppe, Asger og Troels.
Der blev afholdt juleturnering, hvor de var en del forældre, der tilbød deres hjælp, hvilket har været
dejligt og gode tilbagemeldinger fra forældrene, om at det havde været et fantastisk arrangement.
I DGI holdturnering har der været to hold med. DGI har indført et point-system, for at gøre kampene
mere jævnbyrdige. Holdene ligger pænt i rækkerne og Linda afsluttede sin beretning med håbet om, at der
kan blive til tre hold til næste år.
SSU beretning:
Linda informerede om, at når der på et tidspunkt kommer nogle af de unge op, er hun klar til at drive det.
MSU beretning:
René berettede om, at denne sæson blev startet godt op efter sommerferien og at der har været afholdt
både platteturnering og juleturnering med tilhørende fester i modsætning til sidste sæson, hvor både
holdturneringen, klubmesterskaber og grillturnering blev aflyst p.g.a. corona.
Status på holdturneringen er med få kampe tilbage:
Hold 1 herrehold ligger til nedrykning i serie 1
Hold 2 herrehold ligger nr. 3 i deres pulje i serie 3
Hold 3 4+2 ligger nr. 8 men bliver i deres række serie 1-2
Hold 4 4+2 ligger nr. 1 i serie 3-4 og rykker formentligt op.
Vi afholder klubmesterskaber og klubfest ugen efter påske og opslag er på vej.
Det er dejligt, at vi er ved at være tilbage til normale tilstande efter Corona.
René afsluttede sin beretning med at takke Finn for godt samarbejde med fester og turneringer og gav en
stor tak for lang og tro tjeneste til Yngve og Jeanne, som har formet klubben i mange år.
HOU beretning:
Bjarne fortalte, hvad hou-arbejdet går ud, som bl.a. er at kommunikere med nye medlemmer og melde
både voksne og børn ind. Står for at søge deltager- og trænertilskud hos kommunen til vores forening,
som vil får tildelt hvert år og har derudover bestyrelsesarbejdet.
Oplyste, at der har været en lille medlemsnedgang og at vi p.t. er 190 medlemmer, hvoraf ca. 40 er
ungdomsspillere.
Spørgsmål fra forsamlingen, om der blev gjort noget ved gulvet i hallen, hvortil formanden svarede, at
han har påtalt det over for skolen og at han i øvrigt gerne ville have gået hele gulvet igennem og det blev
aftalt herunder, at medlemmerne laver markeringer på de baner med bløde og defekte brædder og
informerer bestyrelsen herom.
Ad 3:
Det reviderede regnskab for 2021 blev fremlagt af kassereren.
Underskuddet er på ca. kr. 25.000 og en formue på knapt kr. 225.000.
Finn Prindal spurgte ind til om, den aktuelle formue, som vi har stående er nødvendig, hvortil formanden
svarede, at der skal være en buffer stående, så der er en sikkerhed for at kunne afvikle klubben bl.a. i
forhold til lønninger og at vi jo har haft brugt noget af den under Corona for at kunne give medlemmerne
lavere kontingent.
Formanden oplyste, at vores minimumsgrænse har været 170.000, men det er længe siden at det blev
besluttet.
Det reviderede regnskab for 2021 blev godkendt.

Ad 4:
Formanden fremlagde budgettet.
Bestyrelsen har udarbejdet det med udgangspunkt i, at vi gerne vil have et vist aktivitetsniveau og at vi
gerne vil bruge noget af vores formue til det.
Pernille Dueholm udviste bekymring for fremtiden om, at der i kommende budget regnes med et
underskud i 2022, hvortil der blev svaret, at bestyrelsen ikke bare slår los, men hele tiden holder øje med
at vores budget ikke skrider, men at bestyrelsen budgetterer med et underskud, så længe der er luft til det
og justerer aktiviteterne hertil.
Finn Thygesen bemærkede, at man skal også holde øje med at vi ikke udhuler vores kontingenter.
Pernille Dueholm supplerede med, at hendes holdning er at det er godt at have noget på kistebunden, så
måske kontingentet kunne hæves og mente for øvrigt, at vores kontingenter ikke er høje nok
sammenlignet med andre
Christian Skou foreslog bestyrelsen at finde frem til et safebeløb for formuen.
Formanden informerede om, at der jo også budetteres med reparationer m.m., da vi har to automater, som
er ved at være meget gamle, hvortil Bjarne Persson supplerede med, at bestyrelsen mener, at have lavet en
balance i budgettet og vores formue, som hænger sammen. Vores budget er lavet med udgangspunkt i,
hvordan vi drifter klubben nu.
Formanden rundede af med at informere om, at hvis der stilles forslag, som kommer til at påvirke vores
økonomi, skal forslaget være ledsaget af et økonomisk grundlag fra forslagsstiller.
Kontingenter og budget for 2022 blev godkendt.
Ad 5:
Bestyrelsen havde modtaget forslag fra Pernille Dueholm, hvilket dirigenten konstaterede var indkommet
rettidigt.
Forslaget gik på at undersøge muligheder for aflastning af bestyrelsen ved ansættelse af en ekstern
administrator.
Det foreslås at,
1) bestyrelsen afdækker hvilke af bestyrelsens opgaver, der kan uddelegeres til en honoreret
administrator.
2) bestyrelsen bemyndiges til at ansætte en administrator, såfremt der er flertal herfor i bestyrelsen. I så
fald skal bestyrelsen udarbejde en jobbeskrivelse for administratoren og ansætte denne.
3) honorering af administratoren tages i 2022 fra klubbens opsparede midler og sættes på budgettet for
2023.
Pernille Dueholm uddybede sit forslag ud fra det udleverede materiale med eksempler på, hvilke opgaver
hun vurderede, der ville kunne uddelegeres og afsluttede med at foreslå bestyrelsen at arbejde videre med,
hvad der er af muligheder og udarbejde arbejdsbeskrivelser og havde undersøgt i andre klubber, at timeprisen for en administrator (en person til at tage sig af forskellige driftsopgaver) er ca.250 kr.
Pernille tilbød at være med eller give sparring, såfremt bestyrelsen nedsatte et arbejdsudvalg.
Linda sagde, at i gamle dage var man som bestyrelsesmedlem valgt af en gruppe af mennesker, som man
sad sammen med i et udvalg, hvor der var flere frivillige kræfter, men at man i dag ikke har noget bagland
til at løfte opgaverne og bringe nytænkning ind, hvorfor hun opfordrende til at få udvidet baglandet.

Bjarne udtalte, at han gjorde sit bestyrelsesarbejde lidt af pligt og at han syntes at Pernilles forslag med at
kunne blive aflastet var godt.
Christian Skou udtalte, at det er vigtigt at finde ud af hvor meget arbejde er der egentligt i alle de nævnte
punkter og så kunne man udvide kredsen til andre frivillige.
Bjarne oplyste, at bestyrelsen i den sidste del at året har set på noget løsninger hos DGI, som andre
klubber har i forhold til at rekruttere flere frivillige.
Tommy Nielsen mente, at bestyrelsen nu skal have fred og arbejdsro til at gå forslaget igennem.
Ud fra de øvrige kommentarer var der enighed om, at bestyrelsen arbejder videre med forslaget og
fremlægger en plan ved en ekstraordinær generalforsamling, såfremt den skal implementeres i regnskabet
for 2022 og ellers ved den ordinære generalforsamling.
Forslaget blev godkendt.
Ad 6:
Valgt blev:
Formand: Bjarne Persson
Sekretær: Jytte Andersen
1 menigt bestyrelsesmedlem: Jørgen Florin
1 bestyrelsessuppleant: Janne Skou
Spilleudvalg,
USU: Linda Hansen
SSU: Christian Skou
MSU: Rene Nielsen, Finn P. Nielsen
HOU: Johnny Bak
2 revisorer: Ulla Florin og Poul Nørgaard
1 Reviser suppleant: Tommy Nielsen
Webudvalg: Pernille Dueholm, Yngve Midtgaard
Ad 7:
Linda takkede på bestyrelsens vegne formanden og sekretæren for deres store engagement og arbejde
gennem mange år og havde udnævnt Jeanne som æresmedlem.
Forsamlingen takkede formanden og sekretæren med stående applaus.
Herefter takkede Yngve for erkendtligheden fra bestyrelsen og afsluttede generalforsamlingen kl. 21.38.
Den 210322
Jeanne Midtgaard

