Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 29.02.2016
Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 15 medlemmer op, heraf 7
bestyrelsesmedlemmer.

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

Valg af mødedirigent
Beretning af klubbens aktiviteter: formand-USU-SSU-VSU-MSU-HOU
Fremlæggelse af revideret regnskab for 2015 til godkendelse
Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2016 til godkendelse
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse
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:
Veteranspillerne
Veteranholdet, som spiller i SbKr. har modtaget en pokal og guldmedaljer for 1. plads i 40+ i, 6+2rækken 2014/2015. Stort Tillykke med det.
Ungdomsafdelingen
Efter Morten meldte fra som USU-formand, har vi desværre ikke kunne finde nogen ny til at tage dette
arbejde.
Bestyrelsen besluttede derfor i denne sæson at have en tovholder fra bestyrelsen på USU, så tingene
nogenlunde kunne fungere.
Til det skal siges det ikke er det optimale, og derfor er bestyrelsen i gang med at efterlyse nogen til dette
arbejde blandt medlemmer og forældre.
Spilledragt
Der blev holdt en prøveaften, hvor alle klubbens medlemmer kunne komme og bestille ny klubdragt og
spilletøj.
Fritidsliv ind i Skolen
Som nævnt sidste år skulle fritidslivet ind i skolerne, det har vi nu ikke gjort så meget ved, da vi på
nuværende tidspunkt ikke har så mange resurser i bestyrelsen til dette arbejde.
Vi har dog i året arbejdet med et oplæg til, hvad der skal stå på portalen i Gladsaxe kommune omkring
BBK´s tilbud – her vil vi komme med forskellige pakkeløsninger med priser.
Conventus Medlem-regnskabsprogram
Systemet virker fint, og vil i fremtiden blive brugt mere, når information skal ud til medlemmer, da der er
opbygget et mailprogram i systemet.
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Når vi sender kontingentopkrævninger ud, oplever vi desværre stadig stor restance, fordi der er
medlemmer, som ikke er tilmeldt betalingsservice og der bliver desværre brugt mange timer på at rykke.
Hallen
Hallen vil stadig være aflåst, bagdøren må ikke være åben, grundet risiko for tyveri fra klublokalet, da vi
ikke kan høre, om der er nogen, som går ind klublokalet, når alle er ude i hallen.
Der vil blive udsendt mail til alle medlemmer, om at holde bagdøren lukket.
Døren står dog ofte åben, fordi der stadig er medlemmer som ikke har nøglebrik, så gør dem opmærksom
på at de skal have nøglebrik, som de kan få udleveret en i kontortiden tirsdag kl.20,00-20,30. for et
depositum på kr. 100,00.
Lyset i hallen er blevet udskiftet i efterårsferien til led-lys, som har givet et helt andet lys i hallen, som de
fleste virker at være tilfreds med.
Klublokalet
Vi har fået nyt bordfodbold, da det andet blev stjålet, opsætning af nyt TV sker i nærmeste fremtid.
Gladsaxedagen
Blev afholdt lørdag 22. august, hvor klubben deltog fra kl. 13-17.
Vi havde samme plads som sidste år, hvor Annelise og jeg stod på standen.
Der blev delt flyers ud og mange at de forbipasserende virkede interesserede.
Der var også en kurvekonkurrence, hvor man kunne vinde 1 måneds gratis badminton.
Denne dag deltager vi også på, for at skaffe flere ungdomsspillere.
Styrkelokale og Redskabsrum
Vi er blevet lovet af skolen, at styrkelokalet vil blive tømt og der vil blive opsat kondicykler og
rormaskiner og for fremtiden skulle vores net gerne være i dette rum, som skal aflåses så udvekommende
ikke kan få adgang.
Medlemmer
Klubbens medlemstal svinger meget gennem en sæson, især grundet at børnene oftest mister interessen.
Vi har igen i 2015 afholdt sommerferieaktiviteter, for via den vej, at få flere ungdomsspillere:
Vi har også annonceret i vores lokalavis for vores fællesspil om tirsdagen med instruktion den første
tirsdag i hver måned for at skaffe flere voksenspillere.
Der er også nye tiltag i gang for at få flere unge til klubben i 2016.
Medlemstallet pr. 31.12.2015 var på 235 medlemmer, fordelt med unge optil 24 år med 39 og fra 25 år og
opefter med 196.
Spørgsmål til beretningen:
Hvad er en VB-nøgle?
Svar: dette er den nøgle, der passer til klubbens døre og de personer, der har en sådan, står anført med blåt
navn på spilleplanene, så man kan se, hvem der kan kontaktes, hvis behov.
Er der et nummer man kan ringe til, når nøglebriksystemet ikke virker?
Svar: Der er ikke et nummer man kan ringe til, men der vil blive opsat en ringklokke og så vil formanden
spørge skolen, om vi kan få nøglebriksystemet til at virke på bagindgangen.
SSU´s beretning:
Der var ingen beretning.
USU´s beretning:
Linda kunne berette, at der har været afholde følgende arrangementer:
Klubmesterskab med efterfølgende festmiddag, overnatning i hallen og dagen efter Bakketur som
afslutning på sæsonen.
Gladsaxe Kommunes sommerferieaktivitet i to uger med fuldt hus.
Badmintonsportens Dag.
Forældre/barn badminton.
Juleturnering med efterfølgende festmiddag og konkurrencer.
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Ungdomsafdeling er skrumpet en del ind efter sommerferien og det er især de ældste, der har meldt sig ud
eller er overgået til passivt medlemsskab eller søgt nye udfordringer i andre klubber eller kommet på
efterskole.
Dette har også påvirket staben af hjælpende forældre således at Lærkes mor, Lykke, har stået med hele
ansvaret for mad til de forskellige arrangementer.
Lykke har i god tid meddelt, at hun stopper efter Bakketuren, da datteren skal på efterskole. Vi efterlyser
derfor folk, der vil hjælpe til med arrangementer i USU og gerne straks således, at Lykke har mulighed
for at introducere de nye hjælpere i hvilke opgaver, der er.
For at styrke USU har vi opfordret børnene til at invitere en ven med til træning, således at vi får udbredt
kendskabet til og øget interessen for at spille badminton i Bagsværd Badminton Klub. Dette skulle gerne
give nogle flere medlemmer i USU.
Derudover har vi givet forældre mulighed for at spille badminton samtidig med at deres børn træner
tirsdag og torsdag i håb om at forældrene tager imod tilbuddet og selv bliver meldt ind.
Alle medlemmer af USU har fået udleveret en FORZA bluse med klubbens navn på ryggen. Bluserne er
købt for nogle af sponsorpengene fra Steen Andersen.
VSU´s beretning:
Da der ingen repræsentant var for VSU, informerede René kort og hvordan det var gået holdet.
MSU´s beretning:
René berettede om hvordan det var gået med holdene:
Hold 1 er i 4+2 elite/mesterrækken pt. nr 6
Hold 2 er i 4+2 serie 1+2 og er pt nr 9
Hold 3 er i 4+2 serie 3+4 og er pt nr 4
Hold 4 er i 4 herrer rækken og ligger pt. nr. 4
Klubmesterskaberne var som de plejer med god tilmelding i toppen, men i B-rækken, var der derimod
ikke så mange deltagere.
Der deltog omkring 30 til klubfesten.
Grillturneringen blev afholdt med 12 deltagere, som blev afsluttet hjemme hos Merete og Renè med grill
og hygge.
Til Platteturneringen var der 27 tilmeldte til både turnering og spisning, hvor den hjemmelavede mad igen
blev leveret af Finn og Merete – det må godt gå hen og blive en tradition.
Juleturneringen var også godt besøgt der var 30 tilmeldte til juleturneringen, hvilket jo nok var på grund
af de gode æbleskiver og formandens gode gløgg.
Julefesten med over 30 tilmeldte er blevet vores store fest de sidste par år og den var kanon hyggelig som
den plejer at være.
Det er dejligt, at der er flere der tilmelder sig vores interne turneringer og det er især de nye
tirsdagsspillere, der kommer med.
René sluttede af med at takke Finn for det gode arbejde med fester og turneringer.
HOU´s beretning:
Bjarne informerede om, at vi har kontortid om tirsdagen fra kl. 20.00-20.30.
Ad 3:
Det reviderede regnskab for 2015 blev fremlagt og godkendt.
Brug af sponsoratet vil komme til at fremgå af regnskabet for 2016.
Ad 4:
Budgettet for 2016 uden kontingentforhøjelser blev fremlagt og godkendt.
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Ad 5:
Bestyrelsen var fremkommet med forslag til ændring i §11, som blev enstemmigt vedtaget.
Formanden havde ikke modtaget nogen forslag derudover.
Ad 6:
Valgt blev:
Formand: Yngve Midtgaard
Sekretær: Jeanne Midtgaard
1 menigt bestyrelsesmedlem: Jørgen Florin
1 bestyrelsessuppleant: Janne Skou
USU: Ingen
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:
Intet under dette punkt.
Formanden takkede for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.05.
Den 20.03.2016
Jeanne Midtgaard
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