Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 26.02.2018
Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 17 medlemmer op, heraf 5
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 2017 til godkendelse
Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2018 til godkendelse
Indkomne forslag
Valg til bestyrelse
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:
Ungdomsafdelingen
Bestyrelsen har igen i denne sæson været pålagt at være tovholder på USU, for at få denne afdeling til at
fungere, da der stadig ikke er fundet en formand eller et udvalg.
Linda har påtaget sig opgaven at være kontaktperson og koordinator på arrangementerne.
Det skal siges det ikke er det optimale, og derfor er bestyrelsen stadig i gang med at efterlyse nogen til
dette arbejde blandt medlemmer og forældre.
Der er god dialog med trænerne, som kører træningen godt.
Fritidsliv ind i Skolen
Som nævnt tidligere skal 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 udarbejdet et tilbud, som ligger på portalen i Gladsaxe kommune omkring BBK´s tilbud, og
vi arbejder på at komme med forskellige pakkeløsninger med priser.
Gladsaxedagen
Blev afholdt lørdag 26. august, hvor klubben deltog fra kl. 13-17.
Vi havde samme plads som sidste år, hvor Annelise og undertegnende står på standen
Der blev delt flyders ud, hvor mange virkede til at have interesse og kurvekonkurrencen, hvor man kunne
vinde 1 månes gratis badminton, blev også afviklet.
Skolen
Skolen afholdte terminsprøver i uge 44 (på nær fredag) og dermed kunne vi ikke benytte bane 1 og 2,
der blev lukket af med en skillevæg mellem de øvrige baner.
Alle der blev berørt fik tilbudt alternative spilletider
Det bliver desværre nok sådanne fremover to gange i sæsonen, liggende i oktober og juni.
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Skolebetjenten har haft kontaktet mig vedr. en torsdag i august, hvor alarmen var gået i gang kl. 23.30, da
bagdøren i omklædningslokale 4 ikke var lukket. Dette lokale disponerer fodbold (VB) over, så jeg
udtalte, at vi ikke ville betale denne regning, hvortil skolebetjenten udtalte, at det jo er BBK, der har
brugertiden og at fodbold heller ikke ville betale den. Denne sag er endnu ikke afsluttet og jeg vil foreslå
skolebetjenten, at VB får egen nøgle til rum 3 og 4, så vi ikke har adgang til dem og VB hermed selv har
ansvaret for disse rum.
Vi må indtil videre alle være med til at tjekke alle bagdøre i omklædningslokalerne, når vi forlader hallen.
Møde med FIG
Der er blevet afholdt møde med Fig`s bestyrelse, hvor vi fortalte om vores aktiviteter, præsenterede vores
handlingsplan og målsætning og påpegede de problemer der er omkring den dårlige belysning i
skolegården, ringe bade- og toiletforhold samt at der skulle være en bedre skiltning af, hvor hallen ligger.
Jubilæum
I bestyrelsen er vi godt i gang med at planlægge dette 50 års jubilæum.
Festen bliver afholdt den 26.05.2018 i skolens kantine.
Afslutning
Jeg har nævnt det før, bestyrelsen har siddet i mange år og der nok en del af os, der gerne vil trække os
tilbage, så der skal derfor fremafrettet arbejdes på at få nye kræfter ind i bestyrelsen og udvalg.
Formanden sluttede sin beretning af med at takke trænerne, udvalgene og bestyrelsen for samarbejdet
igennem sæsonen.
SSU´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
Juleturnering med efterfølgende festmiddag og konkurrencer
Vi har igen i år, efter sommerferien, haft en pæn tilgang af nye børn. Dette kan vi 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.
Derudover er vi så heldige, at stadigt flere af børnene vælger at invitere en ven med til træningen. Det er
den bedste reklame for ungdomsafdelingen, når børnene selv er ambassadører og giver nye medlemmer.
Siden november har Troels og Jeppe styret træningen sammen, idet Kasper, p.g.a. sit arbejde, ikke kan nå
at være i hallen kl. 16.
For de ældste og mest øvede, har Jeppe, som noget nyt, tilbudt træning 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, at lave
mad og ikke mindst at vaske op efter middagen. Denne brede tilslutning blandt forældre til at hjælpe, ser
vi ser frem til at vil fortsætte.
Vi håber på at den positive udvikling af ungdomsafdelingen fortsætter og at der blandt nogle af de
engagerede forældre, med tiden er nogle, der får lyst til at deltage i udvalgsarbejdet og være med til at
præge ungdomsafdelingen fremover.
Spørgsmål til beretningen:
Kan børnene komme til at prøve sammen med deres forældre.
Svar: ja, der er mulighed for det på lørdage kl. 9-12.
Hvis man melder sig til USU, hvad indebærer det så?
Svar: når et barn indmeldes, sendes der en mail til forældrene om, hvad klubben forventer af dem som
forældre.
2

Oplægget fra bestyrelsen har været, at man som forældre kan deltage i bestyrelsesmøderne, men ikke
behøver at være medlem af bestyrelsen.
Generelt vil opgaverne være at koordinerer arrangementer og uddelegere opgaver.
Er der nogle ungdomshold i år:
Svar: nej, der har ikke været tilstrækkeligt spillermateriale, men til næste sæson håber vi på det.
Der har været nogle ude til åbne turneringer.
MSU´s beretning:
René berettede om hvordan det var gået med holdene:
Hold 1 er i 4+2 elite/mesterrækken pt. nr. 6 ud af 9
Hold 2 er i 4+2 serie 1+2 og er pt. nr. 5 ud af 11
Hold 3 er i 4 herrer rækken og er pt. nr. 4 ud af 6
Veteran er nr. 5 ud af 9 i B rækken
Klubmesterskaberne var som de plejer med ok tilmelding i toppen, men i B-rækken er der ikke så mange
der deltager.
Vi var ca. 30 til klubfesten.
Grillturneringen blev afholdt med 8 deltagere og herefter var der grill hjemme hos Merete og René.
Platteturneringen blev aflyst, da for mange af de faste deltagere ikke kunne deltage.
Juleturneringen var også godt besøgt der var 28 tilmeldte til juleturneringen - det var nok på grund af de
gode æbleskiver og formandens gode gløgg.
Julefesten med over 22 tilmeldte er blevet vores store fest de sidste par år og den var kanon hyggelig som
den plejer at være og nogle af tirsdagsspillerne var også med.
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:
Formanden aflagde beretning på vegne af Bjarne.
Økonomien
Der står mange på restancelisten og der er mange, som ikke betaler til tiden, fordi de ikke er tilmeldt PBS.
Det er et stor og kedeligt stykke arbejde at inddrive restancer og derfor skal alle medlemmer være tilmeldt
PBS.
Hallen
Hallen vil stadig være aflåst, bagdøren må ikke være åben, grundet eventuelt tyveri fra klublokale da vi
ikke kan høre om nogen går ind i klublokalet, når vi befinder os i hallen.
Døren er dog jævnligt åben, fordi der stadig er medlemmer, som ikke har nøglebrik, så I skal gøre dem
opmærksom på, at de skal have nøglebrik og at de kan få udleveret én i kontortiden tirsdag kl.20.00-20.30
og at depositum er kr. 100,00.
Igen i år har vi fået mindre tid i hallen.
Styrkelokale og Redskabsrum
Vi er blevet lovet af skolen, at styrkelokalet vil blive tømt og at der vil blive opsat kondicykler og
rormaskiner, men der er desværre ikke rigtigt sket noget her i 2017 fra skolens side, så vi kan kun håbe på
at det vil ske i 2018.
Medlemmer
Klubbens medlemsantal svinger meget igennem en sæson grundet at børn oftest mister interessen.
Vi har igen i 2017 prøvet med sommerferie aktiviteter, via den vej at få flere ungdomsspillere og ved igen
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være med på Gladsaxedagen.
Vi har også annoncerer i vores lokalavis for vores fællesspil om tirsdagen med instruktion den første
tirsdag i hver måned.
Der stadig nye tiltag i gang for at få flere medlemmer til klubben i 2018
Medlemstal
Ungdomspillere

Øvrige aktive Passive

Totalt

2017

33

164

24

221

2018

31

158

23

212

Ad 3:
Det reviderede regnskab for 2017 blev fremlagt og godkendt.
Ad 4:
Da klubben har en god og sund økonomi, er der ingen kontingentstigning.
Der vil i år blive brugt noget af klubbens formue til vores jubilæum, så billetprisen holdes nede.
Budgettet for 2018 uden kontingentforhøjelser blev fremlagt og godkendt.
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: 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:
Der blev stillet spørgsmål til bestyresen om, hvad den ville gøre for at finde efterfølgere.
Bestyrelsen vil arbejde på at få budskabet ud blandt andet ved at udsende referatet fra
generalforsamlingen ud på mail og også udsende det til forældrene.
Derudover vil bestyrelsen udarbejde en beskrivelse af, hvad bestyrelsesarbejdet indebærer, så
medlemmerne og forældrene får en viden herom.
Der blev informeret om, at referatet altid er blevet lagt ud på vores hjemmeside.
Der kom forslag fra forsamlingen, om at bestyrelsen kunne invitere medlemmerne til at deltage på et
bestyrelsesmøde.
Hvordan indberetter man hvis f.eks. toilettet stopper?
Svar: kontakt vagten ved akutte tilfælde og giv formanden information.

Formanden takkede for fremmødet og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.20.
Den 18.03.2018
Jeanne Midtgaard
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