Generalforsamling Svenstrup Badmintonklub 23. september 2020
Bestyrelsen: Jesper, Lotte, Jens, Daniel, Sabine, Rikke, Kristoffer
9 deltagere

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Kasper Winther. Valgt.
Formalia er på plads, den er indkaldt til tiden, og den afholdes som der står i vedtægterne.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Daniel Kold aflagde beretning:
Sæsonen der er gået
Da Jens har hygget sig I Finland det meste af sæsonen har han bedt mig om at lave og fremlægge årets
beretning.
Som sædvanligt har vi haft en række arrangementer i løbet af året.
Efteråret bød på Halloween og Andespil. Halloween virker til at være en hit blandt beboerne i Svenstrup og
et udvalg som viser et godt engagement og har det sjovt med at arrangementet. Andespillet er ledet af
yderst erfarne kræfter har i vanligt stil lavet et fantastisk resultat i form af et yderst godkendt overskud.
I foråret bød vi som altid på fastelavn som gik godt og uden tvivl har skabt en masse glæde hos en masse
udklædte børn.
Vi har i år afholdt 2 stævner som alle har været en succes og uden tvivl har givet de deltagende nogle gode
oplevelser. Derudover har det økonomisk også givet et pænt overskud.
I år har vi afprøvet konceptet wannasport, som er en service, der samler et stort udvalg af sportstilbud. Via
denne service har folk kunne booke sig ind på vores ledige baner på timebasis. Ud af alle de baner vi har
lejet ud på timebasis/Pay&play (180-200 baner) har ca. halvdelen været igennem wannasport. Dette er helt
sikkert et koncept vi vil holde fast i.
2020 var desværre året hvor alle fik stiftet bekendtskab med ordet pandemi og det har selvfølgelig haft
betydning for vores klub. Vi blev i foråret nødt til at lukke ned for alt aktivitet og havde derefter en længere
periode uden lyden af fjerbolde der bliver hamret igennem hallen. Dette har også påvirket vores
klubmesterskaber, 2 åbne stævner, Svenstrup løbet og en række sociale aktiviteter, som vi var nødsaget til
at aflyse. Vi åbnede lige så stille op igen i løbet af sommeren, hvor det startede op med udendørs træning
for de unge. Herefter er der stille og roligt blevet åbnet mere og mere op, og i løbet af sommeren blev der
gjort en stor dyd ud af at tilbyde vores medlemmer ekstra træning/haltid, i form af åben hal og træning et
par gange om ugen for ungdom, for at prøve at gøre op for noget af det mistede. Vi er desværre ikke ovre
denne pandemi endnu og vi skal nok vænne og til håndsprit og lukkede omklædningsrum en god rum tid ud
i fremtiden. Derudover kan det ikke udelukkes at vi bliver nødt til at lukke ned igen i fremtiden og vi har nok
også nogle arrangementer der skal genovervejes. Vi går derfor en lidt anderledes sæson i møde og håber på
forståelse og tålmodighed fra vores medlemmer.
Ny struktur
Ved forrige generalforsamling blev der fremlagt et bud på en ny måde at strukturere klubben på. Vi har i
det sidste års tid gjort erfaringer med dette og overordnet må det siges at være positivt. Der er selvfølgelig
stadig nogle ting der kan gøres bedre, men vi i bestyrelsen mener helt klart at denne struktur er vejen frem.
Med denne nye struktur får vi delt opgaverne i klubben skarpt og præcist op, hvilket også gør det nemmere
at få folk til at melde sig ind i et udvalg. Derudover giver det i større grad mulighed for at folk kan arbejde

med de ting som de har lyst til og kan overkomme i en ellers travl hverdag. Det er ekstremt vigtigt at vi
bliver ved med at have en stærk kultur for frivilligt arbejde her i klubben da det essentielt for klubbens
videre success og dette tror vi den nye struktur kan bidrage til.
Strukturen er i øvrigt udarbejdet med hjælp/inputs fra flere sider og afspejler derfor også hvordan de
frivillige i klubben har lyst til at lægge deres timer og ikke bare en fiks ide der er udarbejde på en
eftermiddag og en kop kaffe. Dermed opfordrer jeg også på det kraftigste at folk der sidder her i dag
stemmer for den nye struktur i form af de vedtægtsændringer bestyrelsen har fremsat og dermed lade de
frivillige kræfter selv bestemme hvordan de bedst arbejder og skaber mest værdi for klubben.
Trænere
I år har Jonas Sørig, Frederik Brandt og Stefan Munkholm, Marcus Jeppesen, Jacob Lange og Mikkel Ruager
til at træne klubbens medlemmer, hvoraf de sidste to fungerede som hjælpetrænere sidste år. Ud over
vores almindelige træner har vi i år 7 hjælpetrænere. Det må siges at vi igen i år har et stærkt trænerteam
og med mange trænere af egen avl. Det må derfor siges at være vigtigt at vi fortsat investerer i at uddanne
vores egne trænere her i klubben, både for at have adgang til dygtige trænere såvel som det økonomiske
aspekt.
Medlemstal
Vi har i skrivende stund 360 medlemmer hvilket er en fremgang på omkring 30. Dette må siges at være
godkendt. Vores høje medlemstal og fremgang de seneste år kan i høj grad tilskrives vores
ungdomsafdeling, hvorimod vores seniorafdeling er udfordret.
Donationer/Fonde
Vi har modtaget 12.500 fra DGI til styrketræningsrum.
Vi har modtaget 19.800 fra DGI’s corona pulje.
Vi har modtaget 5.000 fra Lind puljen til vores træningslejr
Økonomi
Vi har i år lavet en ganske fint overskud på 64.000 hvilket er godt 42.000 over budget, hvilket må siges at
være godkendt.
I denne sæson har vi budgetteret med et underskud på 13.500 og samtidig været lidt konservative i
budgetlægningen. Vi mener vores egenkapital er så stor vi godt kan budgettere med et underskud. Vi skal
dog i år være ekstra opmærksom på økonomien gennem sæsonen pga. pandemien og de økonomiske
udfordringer dette måtte give.
Den nye sæson
Vi skal fortsætte med at holde alle vores frivillige hænder i gang og fortsat skabe et miljø hvor der er plads
til nye ideer og hvor det er sjovt at være frivillig.
Vi skal fortsat arbejde videre med den nye struktur (hvis vi får lov), så den bliver finpudset og kalibreret
sådan den giver mest mening for alle. Derudover skal vi i udvalgene blive bedre til og sikre os at der hele
tiden er en glidende overgang mellem rutinerede og nye kræfter således der altid er nogle til at tage over.
Vi har i de seneste år oplevet et ikke ubetydeligt frafald i vores seniorafdeling hvilket må siges at være en
skam. Vores største problem har været manglen på en jævn tilførsel af nye unge seniorspillere der kan
indfases i seniortruppen. Dette har gjort at vi i dag har en forholdsvis smal trup og med et niveau af erfarne
spillere der simpelthen er for lavt. Derfor er det vigtigt vi i denne sæson lægger en plan for hvordan vi kan
få vores seniorafdeling op på fordums styrke, til glæde for både ung som gammel.
Vi har fået 4 ungdomsstævner i den nye sæson hvilket er fantastisk!

Diverse
Ved DGI Nordjyllands årsmøde her i september, blev Svenstrup Badmintonklub tildelt en flot 3. plads i
konkurrence “Årets idrætsforening”.
Jesper Tommerup er for sit store engagement og utallige frivillige timer i klubben blevet tildelt “Nordjyske
service sparekassers Idrætslederpris” 2020
Vores Gerhard Schultz pokalen blev tildelt Thomas Christensen, med ordene: “Thomas er en meget vellidt
person, som altid har et smil på læben og altid giver den gas på træningsbanen”.
Initiativ pokalen: Går i år til Carsten Engen. Carsten har udvist stort initiativ ift. ungdomsholdkampe, hvor
han har været fast mand i hallen til at lede slagets gang. Endvidere har Carsten på eget initiativ udtænkt en
synliggørelse af hvem der deltager til åbne turneringer i ungdoms regi. Her melder Carsten ud i alle
årgangsgrupper et dokument med deltagere, samt tilmeldingsfrist for stævnet. Dette har gjort det nemt for
forældre og spillere at tilmelde sig og evt. finde en makker blandt klubbens spillere. Slutteligt er Carsten
altid klar med en hjælpende hånd til klubbens andre arrangementer.
Til slut vil jeg gerne på hele bestyrelsens vegne gerne sige mange tak til de frivillige i klubben som alle har
gjort et stort stykke arbejde og hver dag er med til at få klubben køre rundt.
Godkendt.

3. Spillerudvalg aflægger beretning
Jonas Sørig aflagde beretning:
Corona har fyldt meget og krævet en masse ekstra arbejde. Men vi har ikke haft mere frafald end normalt,
og har fået mange nye spillere her efter sommeren, så det ekstra arbejde har været givet godt ud.
Vi er Nordjyllands bedste breddeklub når vi snakker niveau.
Seniorsiden har det svært da mange af de ældre spillere er stoppet, og vi er afhængige af ungdomsspillere
for overhovedet at holde liv i seniorsiden.
Vi har et samarbejde med nogle af naboklubberne for andet år nu, og vi gør det for at hjælpe de andre
klubber som har det svært, så vi også i fremtiden har nogle at spille imod, men også for at udvikle vores
egen klub og egne spillere.
Der har det seneste år været lidt mangel på sociale aktiviteter både på ungdoms en seniorsiden, også pga.
corona. Der er udvalg som er klar til at springe til så snart vi må.
I år har vi fået 40 nye u9 og u11 spillere. Med så store hold med så mange spillere er det ekstra vigtigt med
mange trænere. Vi har et ungt men godt trænerteam som også er uddannet, og mange af egen avl som kan
give kulturen videre.
Vi er også en stor motionistklub og det skal vi også fortsætte med at være. Samfundsændring har gjort at
det er svært at få unge mellem 18 og 45 ind på faste banetider. Bestyrelsen har forsøgt at lave en pay-and-

play ordning hvor vi får spillere ind som vi normalt ikke ser. Derudover har vi også voksenfjer og
forældrefjer, så vi omfavner alle niveauer og aldre af spillere.
Godkendt.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Sara fremlagde regnskabet.
Vi har fået et overskud på 64.000,-. Det jubler vi ikke helt over da corona der er nogle ting som ligger helt
ved siden af og som vi ikke kan sammenligne med hverken sidste år eller det kommende budget.
Regnskab godkendt.

4.a Fremlæggelse af budgetforslag
Budgetforslag fremlagt.
Kommentar om at tilskud fra Aalborg kommune er besluttet fastholdt på sidste års, dvs. næsten 10.000,højere end vores budget, og dermed er vores budgetterede underskud næsten væk.
Godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen foreslår en række vedtægtsændringer som skal have 75% flertal for at blive godkendt.
Afstemning ved håndsoprækning: vedtaget med 14 ud af 15 stemmer for.

6. Valg til bestyrelse
Formand: Jens Fischer modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen foreslår Daniel Kold. Valgt.

7. Valg af kasserer (ikke medlem af bestyrelsen)
Sara Lund modtager genvalg. Valgt.

8. Valg af øvrig bestyrelse
Rikke modtager ikke genvalg.
Lotte modtager ikke genvalg.
Jesper modtager ikke genvalg.
Kristoffer modtager ikke genvalg.
Daniel modtager ikke genvalg.
Der var ikke kandidater på mødet, så punktet udgår og der skal indkaldes til en ekstraordinær
generalforsamling.

9. Valg af suppleant til bestyrelsen
Der er ingen der stiller op overgår også til ekstraordinær generalforsamling.

10. Valg til diverse udvalg
10.a Sportsligt udvalg
Jonas Sørig På valg – modtager genvalg
Carsten Engen På valg – modtager genvalg
Michael L. Andersen På valg – modtager ikke genvalg
Anette Tommerup På valg – modtager ikke genvalg
Bestyrelsen foreslår:
1. Marie Emborg
2. Henrik Madsen

10.b Økonomiudvalget
Kasserer valgt ved pkt. 7.
Medlemsregistrant: Lotte Madsen
Restance opkrævning hjælper:

10.c Banko udvalg
Sanne Larsen
Nils Jørn Larsen
Med forbehold for at det kan afholdes i år pga. corona.

10.d Begynderstævne udvalg
Christine Reenberg
Gerne 1 mere.

10.e Cafeteria udvalg
10.f Fastelavnsudvalg
Sabine Jensen Jåtog
Klaus Jensen Jåtog
Birgitte Holm

10.g FerieFjerudvalg
Lisbeth Bach Rugager

10.h Fondsudvalg
Anja Jeppesen
Morten Jeppesen

10.i Frivillighedsudvalg
Jonas Sørig
Gerne 2 mere.

10.j Handymanudvalg
Carsten Engen
Jesper Tommerup
Jacob Lund
Daniel Kold
Peter Gregersen

10.k Halbooking
Vibeke Falgren Vilger

10.l Halloween udvalg
Oprettes ikke i år pga. corona

10.m Medieudvalg
SoMe:
Jonas Sørig
Vibeke Falgren Vilger
Hjemmeside:
Lotte Madsen

10.n Nøgle udvalg
Winnie Bødker

10.o Sekretariatsudvalg
10.p Socialt aktivitetsudvalg ungdom
Kristian Frølund
Mette Frølund
Mette Kjemtrup
Bo Falk Myhlendorph
Vibeke Myhlendorph
Rikke Kragh
Lasse Kragh

10.q Socialt aktivitetsudvalg senior
Daniel Kold
Jens Fischer
Mikkel Højlund

10.r Sponsorudvalg
Jesper Tommerup
Kristoffer Jørgensen
Rikke Gregersen Lund
Jacob Lund

10.s Stævneudvalg
Jonas Sørig
Anne Bjerregaard-Michelsen
Jeppe Emmersen
Præmier:
Anja Jeppesen
Sabine Jensen Jåtog
Dommerbord:
Mads Stenstrop
Else Støttrup
Christina Beltoft

10.t Træningslejrudvalget
Anette Tommerup

10.u Tøj/boldudvalget
Bolde: Jonas Sørig
Tøj/kontrakter: Jesper Tommerup

10.v Åben hal udvalget
Anette Tommerup
Christina Beltoft
Pia Balling
Pernille K Madsen
Else Støttrup
Mette og Kristian Frølund
Kristina Stenstrop

11. Valg af revisor
Thorsteinn Thorsteinnson som 1. revisor modtager genvalg. Valgt.
Bestyrelsen foreslår Mads Stenstrop som 2. revisor og modtager genvalg. Valgt.

12. Valg af revisorsuppleant
13. Evt.
Oplæg fra Svenstrup Samråd om at der nu nærmer sig et multihus, og at vi gerne må komme med ønsker
hertil. Møde med Jonas og Jesper i morgen.
Nils Jørn påpegede at vi skal huske at låse kantineudsalget hvis der ikke er nogen i klublokalet, da han
oplever den tit står åben.

