
  

 
 

 

Referat af ordinær generalforsamling i BBK mandag den 14.06.2021 
 

 

Generalforsamlingen startede kl. 19.00 og der var mødt 3 medlemmer op, ud over de 6 bestyrelses-

medlemmer. 

 
 

Dagsorden: 

 
1) Valg af mødedirigent 

 

2) Beretning af klubbens aktiviteter: Formand – USU – MSU – HOU                      
 

3) Fremlæggelse af revideret regnskab 2020 til godkendelse 

 
4) Fremlæggelse af kontingenter og budget for 2021 

 

5) Indkomne forslag 

 
6) Valg til bestyrelse, udvalg og revisorer 

 

7) Eventuelt 
 

8) Afslutning 

 

 

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:  

Formanden indledte med at sige at hans beretning desværre ville komme til at handle meget om corona 

epidemiens betydning for BBK. 

Efter jule-og nytårsferien kom januar og februar i 2020 som altid, med fuld fart på holdkampe og træning. 

Sidst i februar afholdte vi generalforsamling, som startede kl. 19.00 og der var mødt 6 medlemmer op, ud 

over de 4 bestyrelsesmedlemmer, så det er virkeligt ikke mange medlemmer der kommer og det er lidt 

trist, at interessen ikke er større for at høre om de aktiviteter der er og det bestyrelsesarbejde der gøres for 

klubben og for medlemmerne. 

Vi holder bestyrelsesmøde hver 6 uge eller efter behov og derudover bruger vi mange fritidstimer på i 

vores arbejde for klubben og ind i mellem tilsidesætter vores eget badmintonspil for det, og det gør at vi i 

bestyrelsen og udvalg føler at vi er lidt til grin. 

Jeg har efterfølgende overvejet, om jeg skulle forslå bestyrelsen, at vi indkalder til en ekstraordinær 

generalforsamling, hvor dagordenen skulle være klubbens fremtid og drift, og med valg af ny bestyrelse 

og udvalg, men så kom corona nedlukningen 11. marts 2020 og derfor blev ikke rigtigt til noget. 

 

Nedlukningen påvirkede alle BBK´s aktiviteter og vi blev lukket ned i ca. 3 måneder og først i starten af 

juni og 14 dage frem til sidste spilledag før sommerferien, kunne medlemmerne begynde at spille igen. 

Grundet de mange coronarestriktioner og tiltag, kunne vi ikke nå at starte op, og derfor valgte bestyrelsen, 

at vi ventede til efter sommerferien, så vi var klar, når den nye sæson startede op. 



  

 

Med de nye coronarestriktioner på plads, kunne vi så starte sæsonen op i august måned, og efterfølgende 

så det ud til at alle medlemmer overholdte dem fint, med afspritning af hænder inden man gik ind i hallen 

og klublokale, og omklædning skete hjemmefra og overholdelse af antal af personer i hallen og 

klublokalet gik fint. 

 

Desværre gik der ikke længe før vi atter måtte lukke ned pga. af forhøjet smittetal i Gladsaxe Kommune. 

Efter ca.14 dages nedlukning kunne vi atter spille igen, men med ændringer i vores spilleplan, p.g.a. at 

der skulle gøres rent ved overgang fra skolebrug til fritids brugerne, og med et forsamlingsloft på 10 

personer i hallen, kunne vi godt se, at det ville blive svært at gennemføre spillet for alle medlemmer. Vi 

søgte derfor Gladsaxe Kommune om at få tilladelse til at dele hallen op på midten med 10 spillende 

personer på hver side, hvilket vi fik.  

Det fungerede fint indtil vi atter i december blev lukket ned, og det så ud til, at det ville blive for en 

længere periode.  

 

Der igen tvivl om at bestyrelsesarbejdet i 2020 blev noget belastet af de coronarestriktioner, der skulle 

laves, og vi har brugt meget tid på det og vente på besked fra Gladsaxe Kommune og på hvornår vi kunne 

bruge hallen igen og efterfølgende skrive til medlemmerne med regler og spilletider. 

 

Når man ser tilbage på året 2020, har klubben klaret sig rimeligt godt økonomisk og vi har ikke tæret på  

vores formue, hvilket vil kunne ses, når regnskabet bliver fremlagt. 

 

Året 2020 gik og da 2021 skulle starte op med nedlukningen, var der ingen der vidste, hvor længe den 

ville vare. 

 

I januar måned måtte bestyrelsesmøde for første gang holde onlinemøde, hvor vi bl.a. udarbejdede 

driftsbudget for den kommende sæson 2021.  Det blev en svær opgave da vi jo var nedlukket og ikke 

kunne vide, hvornår vi kunne komme i gang igen, men p.g.a. den megen nedlukning, blev bestyrelsen 

enig om, at der kun skulle opkræves halv kontingent for første halvdel af sæsonen 2021.  

Der må derfor forventes overskridelser af budgettet for 2021, som gør at vi må bruge af vores formue.  

Onlinemøder vil vi ind i mellem bruge fremadrettet.     

 

Jeg vil afslutte min beretning med at se tilbage på et år med mange udfordringer for bestyrelsen, med 

meget ekstra arbejde med coronarestriktionerne og jeg vil hermed takke alle dem, som bidrog med at 

udføre dette ekstraarbejde. 

 

USU beretning: 

Linda berettede at vi på grund af Corona har været nødt at ændre på hvilke børn, der kunne træne på 

hvilke tidspunkter indtil flere gange. Det har krævet en omstillingsparathed og omlægning af træningen 

fra trænernes side, da vi har haft ungdomstræning på flere forskellige måder alt efter, hvordan 

restriktionerne lød: 

Vi har haft opdelt hallen med forhæng således at vi kunne have 2 x 10 børn + 2 trænere til træningen. 

Vi har haft udendørstræning, da skolen var lukket ned og vi ikke havde adgang til hallen. Her har de 

kunnet spille udendørs badminton med have-net og udendørs badmintonbolde, samt spillet bordtennis på 

udendørsbordet. 

Vi har tildelt spillerne kortere spilletider for ikke at overskride max-antallet på 25 i hallen. 

Det er også grund af coronarestriktionerne at vi IKKE har afholdt: klubmesterskab med efterfølgende 

festmiddag, overnatning i hallen og dagen efter Bakketur som afslutning på sæsonen, forældre/barn 

badminton med efterfølgende frokost, juleturnering med efterfølgende festmiddag og konkurrencer. 

 

Desuden blev holdturneringen 20/21 i DGI-regi, for vores U15, hvor vi har 4 drenge på holdet, aflyst. 

De samme drenge blev året før, snydt for en holdmesterskabstur. Drengene havde spillet godt gennem 

hele sæsonen og spillet sig frem til finalestævnet på Fyn, som desværre blev aflyst, hvilket var rigtigt 

ærgerligt! 

Gladsaxe Kommunes sommerferieaktivitet blev gennemført på en lidt anderledes måde, således at 

halvdelen af spillerne var i hallen og den anden halvdel lavede en udendørsaktivitet. Frokosten blev 



  

indtaget udendørs og dem, der skulle låne ketsjer af klubben havde den i en pose med navn således at 

ketsjeren blev ”personlig” og ikke en ”smittebærer”. 

 

Derudover har vi midlertidigt haft lukket for tilgang af ungdomsmedlemmer, forment forældre adgang til 

hallen og der er blevet sprittet både spillere og borde af.  

 

Vi er så småt ved at åbne op for nye spillere, der har stået på venteliste, da der har været nogle 

udmeldelser og fordi der er blevet åbnet mere op for antal personer i hallen.  

Som kompensation for den tabte træning p.g.a. nedlukning, har vi tilbudt træning i skolernes sommerferie 

på tirsdage fra 16 til 18. Dette kan kun lade sig gøre fordi, vores faste trænere Troels, Jeppe og Asger har 

givet tilsagn om at varetage træningen på skift. Der blev lavet en forundersøgelse for om der ville være 

tilslutning til sommertræningen og det kom en masse positive tilbagemeldinger fra forældrene, hvilket er 

dejligt. Det er på den baggrund vi har besluttet at investere i dette tiltag. 
 

MSU beretning: 

René kunne næsten kun berette om en masse aflysninger og at vi kun nåede, at få afviklet få holdkampe 

inden nedlukningen. 

På nuværende tidspunkt er der ikke kommet nogen melding fra DGI om hvordan holdturneringen 

kommer til at se ud for 2021/2022. 

René udtrykte skuffelse over den ringe opbakning fra medlemmerne på de interne turneringer og 

arrangementer. 

 

HOU beretning: 

Bjarne havde intet at berette og kunne desværre ikke oplyse om det aktuelle medlemstal. 

Informerede om, at der er blevet genåbnet for at optage nye ungdomsmedlemmer.  

 

Ad 3: 
Det reviderede regnskab for 2020 blev fremlagt og formanden gjorde opmærksom på, at BBK gennem hele 

Corona-perioden har lønnet vores ungdomstrænere og vores rengøring. 
Det reviderede regnskab for 2020 blev godkendt. 

 

Ad 4: 
Formanden  gjorde under fremlæggelse opmærksom på, at det denne gang har været vanskeligt at udarbejde 

budget, grundet hele corona situationen med bl.a. uvished for hvilket aktivitetsniveau vi kunne se frem i mod samt 

den af bestyrelsen besluttede kontingentreduktion.  
Kontingenter og budget for 2021 blev godkendt. 

 

Ad 5: 

Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag. 

 

 

Ad 6: 

Alle de opstillede blev genvalgt. 
Kasserer:  Annelise Bryde    
Sekretær:  Jeanne Midtgaard  

1 menigt bestyrelsesmedlem:  Jørgen Florin  

1 bestyrelsessuppleant:  Janne Skou  
Spilleudvalg, 

USU: Linda Hansen    

SSU:  Linda Hansen    

MSU: Rene Nielsen – Finn P. Nielsen  
HOU:Bjarne Persson  

2 revisorer:Ulla Florin og   Poul Nørgaard 

1 Reviser supplant: Christian Skou  
Webudvalg: Jens Teglhus Møller og Pernille Dueholm  

 

 



  

Ad 7: 

Formanden informerede om, at han havde fået arrangeret, at vi grundet så meget tabt spilletid, kan få lov 

at spille sommerspil i skolesommerferien og at mere info herom snarligt følger. 

 

Der var blandt de fremmødte (Pernille) bekymring om klubbens fremtid i forhold til formandens 

beretning. 

Der kom en del inputs til bestyrelsen om at se på om bestyrelsens ambitionsniveau måske var sat for højt 

og om der kunne udliciteres nogle bestyrelsesopgaver til de menige medlemmer. 

 

Christian forslog at bestyrelen måske kunne gå mere aktivt ud og bede om hjælp og få ”én” til at hjælpe 

med at formulere budskabet. 

 

Bestyrelsen vil gå i tænkeboks, men slog dog fast, at den gennem flere år har forsøgt at få flere af 

klubbens medlemmer til at bidrage med løsning af opgaver. Der er jo som et enkelt eksempel ingen der 

har meldt sig ind i USU, selvom forældrene hjælper til med konkrete praktiske ad hoc opgaver.  

 

Bestyrelsen udtrykte også stor skuffelse generelt over medlemmernes ringe opbakning til både interne 

turneringer, arrangementer og fremmeøde ved generalforsamlingen, hvilket ikke fremmer motivationen 

og glæde ved at udføre et tidskrævede ulønnet stykke arbejde hos bestyrelsen, der i virkeligheden heller 

ikke kan mærke anerkendelse fra vores medlemmer. 

 

Der var enighed blandt de fremmødte (Janne og Christian), om at medlemmerne nok ikke var så gode til 

at anerkende bestyrelsens arbejde, men blot tog det for givet og udtrykte klart, at de ville bringe dette 

budskab videre blandt klubkammeraterne. 

 

Pernille tilbød i forbindelse med ”udlicitering” af bestyrelsesopgaver, at overtage formandens opgave 

med at lægge informationer ind på vores hjemmeside, dog undtaget baneplaner, som formanden fortsat 

selv lægger ind. 

 

Pernille lovede at køre en test på FBgruppen2880 og vender tilbage til bestyrelsen herom,. 

 

Ad 8: 

Formanden takkede de tre medlemmer for at være mødt op og for deres bidrag med inputs til bestyrelsen 

og afsluttede generalforsamlingen kl. 20.53. 

 

Den 20.06.21 

Jeanne Midtgaard 

 


