Generalforsamling Svenstrup Badmintonklub 30. maj 2017
Bestyrelsen: Jesper, Lotte, Jonas, Sabine, Jens,
16 deltagere

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Allan.
Niels Jørn (NJ) gør opmærksom på at Allan er involveret i den daglige drift da han er kasserer og derfor ikke
bør være dirigent. Har ikke et andet forslag, men synes vi skal tænke over det til næste år.
Jonas: vi har læst i vedtægterne at ordstyrer ikke skal være medlem af bestyrelsen eller spillerudvalg,
hvilket Allan ikke er.

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Jonas fremlagde beretningen, ligger på hjemmesiden.
Initiativ pokalen gives i år til Lotte.
Lotte har været nyvalgt ind i bestyrelsen og har med det samme taget et stort initiativ ved at
udvikle en ny hjemmeside, hvor medlemsregistrering og bogholderiet spiller sammen. Endvidere
har Lotte haft den interne opgave i bestyrelse at stå for medlemsregistreringen. Lotte har altid stået
klar som hjælper til klubbens mange aktiviteter og spreder en positiv stemning med hendes
personlighed og lette trang til smil og latter. Man er ikke i tvivl om, at Lotte udføre de opgaver, som
hun påtager sig, hvilket er en stor kvalitet i foreningsarbejde.
Det er en fornøjelse at have en drivkræft, som Lotte i en klub som vores!
Godkendt.

3. Spillerudvalg aflægger beretning
Anne om ungdomsafdelingen:
Enig med Jonas i at det har været et godt år for ungdomsafdeling. Især U9 var der præs på fra sæsonstart.
Der er købt nye net og fundet flere hjælpetrænere.
Træningslejren var der 26 spillere af sted, en lille fremgang ift. sidste år hvor der var 19.
Der er afholdt 2 stævner som vi plejer i uge 44 og 11, begge fyldt helt op. De stores holdes på en dag og de
mindste på to dage.
Det opleves at flere er blevet stævneaktive, og det skyldes ikke mindst at trænerne reklamerer for det så
det bliver en kultur at man tager af sted. Det at trænerne tager med gør også at flere synes det er fedt at
tage med.
Vi har også deltaget i diplomstævnerne for nybegynder spillerne. Vores diplomstævne lå i år i januar, så det
kunne fungere som trækplaster for marts stævnet, som jo er samme målgruppe.
DMU var en rigtig god tur hvor der både var fokus på både det spillemæssige og sociale. Der var også god
forældreopbakning da der var megen logistik der skulle gå op. 37 spillere deltog, hvortil SBK var landets 4.
største klub målt på antal deltagere.
Til klubmesterskabet var der 132 kampe, og trækplasteret var igen forældre/barn rækken, som blev
beskåret til 1-sæts kampe for at kunne nå det på én dag.

Til holdkampturneringen for ungdom har vi haft 7 hold tilmeldt og alle har gjort det godt. Vi blev
puljevindere i U15D, men de blev desværre ikke nordjyske mestre.
Nu kører der sommertræning, og det er en succes, idet der aldrig har været flere tilmeldt, og træningstiden
er bleven udvidet for at få plads til alle. Det er en inspirerende træning som alle ungdomsspillerne sætter
pris på. I alt lidt over 50 deltagere, samt et par stykker fra naboklubben Dall-Ferslev.
Stjernereporter Jonas er rigtig god til at infomere om, hvad der sker ude i verden, hvor vi er repræsenteret,
på hjemmeside og Facebook, og det giver et godt indblik.
Tak til forældre og alle som bakker op om vores aktiviteter, og især spillerudvalget. Endvidere tak til
bestyrelsen for et godt samarbejde.
Allan: kan vi gøre noget i forhold til en nål eller lignende lige som spejder har som man får hvis man har
deltaget i x antal stævner.
Anne: det at der kommer billede og artikel på Facebook er en slags belønning. B+ træningen fra næste år er
måske også lidt en gulerod.
Christine: dem der kommer med på diplomstævnerne får typisk noget som en sponsor har givet, t-shirt,
drikkedunk e.l.
Naja: god idé men det kan måske sætte nogen i økonomisk forlegenhed, alle har måske ikke råd til så
mange stævner.
Morten: har en nål derhjemme og fik også matador mix som man fik for at have spillet nogle holdkampe.
Det kan tages op i spillerudvalget og se om der kan gøres noget.
Jonas om seniorafdelingen:
Det har været en stabil sæson. Ikke mange nye men heller ikke frafald. Integrationen af de unge på
seniorholdet går godt. Gennemsnitsalderen er bleven yngre og det er positivt da det er dem vi skal leve af
fremover. Det har været hårdt for 1. holdet men de overlevede, og de andre hold har også klaret sig. Men
det har været svært for der har været et hul, da der ikke har været nogen seniorspillere mellem 20 og 40 år.
Det ser ud som om de unge vi har nu er ved at komme frem. Til næste sæson kommer der en times ekstra
træning med overlap. Det har specielt været ønsket for de yngste seniorerne, og det håber vi hjælper.
Anne: der har ikke været en decideret seniorrepræsentant i den forgange sæson, der er aftalt at Morten
skal tage sig af det i den kommende sæson.
Jens: spørgsmål til Nils Jørn som har bedst kontakt til motionisterne. Hvordan har de det?
Nils Jørn: de eneste der hygger sig med en øl bagefter er de gamle som han spiller med om onsdagen, der
er ca. 20 trofaste.
Sanne: har motionist fællestræningen været en succes?
Jonas: samlet set har der været 25 deltagere, hvoraf de fleste er nye. Nogen af dem træner 2 gange om
ugen. Og rigtig mange har tilkendegivet at de også vil træne næste sæson. Det har været positivt, men det
er stadig noget der skal bygges op.
NJ: det er fint at der skrives meget på nettet, men vil gerne have at det står på døren hvornår der er
hjemmekampe
Jonas: mener det ligger som en opgave under senior spillerrepræsentanten. Vi har nok forsømt den opgave
af samme årsag, men der har ikke været kræfter til den slags. Bestyrelsens opfattelse er at vi via nettet får
mest mulig information ud til flest mulig.

Naja: jeg vidste ikke at der er åbent i klublokalet når vi træner om onsdagen. Og kunne man hænge en stor
årskalender op som man kan skrive ind i hvis der sker noget?
Allan: Var der ikke plan om en infoskærm?
Jens: vil gerne lave noget men det stopper når jeg selv skal lave det. Vi har fjernsyn men der skal gøres
noget mere.
Allan: det skal føres til referat at vi skal finde en bedre informationskanal for dem der ikke er på nettet.
Godkendt.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Allan fremlagde regnskab.
Allan overtog sidste år fra Werner, og vi fik en overraskelse da bogholderisystemet ikke fulgte med.
Restancer og håndtering af medlemmer var en stor opgave. Vi kiggede på at gøre det nemmere for os, og
så det fremover vil være en overkommelig opgave at være kasserer.
Regnskabet er jo summen af alle de frivilliges arbejde, til alle der har biddraget på den ene og anden måde.
Overskuddet for den forgangne sæson er 22.000,-.
Der er en kontant formue på 300.000,- og vi har en ikke realiseret aktiegevinst på 20.000,-.
NJ: Kan ikke se hvordan det er gået sidste år, hvorfor en den der ikke? Så kan vi jo ikke sammenligne.
Allan: dem har vi valgt at tage væk, da vi ikke vil taste gamle tal ind i det nye system.
NJ: bruttofortjeneste kantine 37% og tidligere har det ligget over 50%. I regnskabet under kantinen står der
noget med varelagerregulering, hvad er det for noget?
Allan: det var overskuddet fra halfesten som vi solgte ud. Overskudsvarene fra halfesten blev kørt ind på
kantinen, og da de ikke blev solgt blev de solgt til kostpris.
John: kommer tallene fra tidligere år med næste år?
Allan: ja det gør de.
Sanne: kantinesalg 30.000,- er det det der er solgt for i kantinen?
Alan: Ja.
Vibeke: opfordrer til at købe mindre ind en anden gang.
Jens: vi fik en god pris som vi troede vi kunne sælge på den ene eller anden måde. Da vi brændte inde med
det så blev det solgt fra, men derfor overgik det fra det ene regnskabsår til det andet.
Jonas: Bruttofortjenesten i kantinen passer med hvad det har givet de sidste par år. Hvis man modregner
varereguleringen.
Sanne: er udgifterne til bolde godt eller skidt?
Jonas: det er ok, der er flere hold der har betalte bolde end tidligere, men det er ikke stukket af. Næste år
stiger prisen, så der vil det øge yderligere og det er der ikke så meget at gøre ved. Forrige år lå forbruget på
ca. Samme beløb til trods for flere medlemmer.
Allan: ved stævner sælges der slik og drikkevarer i hallen, kan man sælge bolde også?

Anne: vi kan forsøge at sætte dem op. Men det er typisk ungdomsspillere som har betalte bolde. Tror ikke
der er det store salg i det.
Godkendt.

4.a Fremlæggelse af budgetforslag
Som tidligere er der overført data fra tidligere år. Dog er der satset på yderligere trænerindsats, afsat
penge, 25.000,-, til boldmaskine samt overført fra sponsorindtægter. Dette giver et 0-resultat for
kommende regnskabsår, og det mener bestyrelsen er rigtigt i forhold til vores egenkapital.
Det har været bestyrelsens tanke at være lidt konservativ på indtægtssiden, og på udgiftssiden har vi
indregnet de ting vi ved der kommer ekstra udgifter til.
Sanne: hvad er inventar, er det møbler til klublokalet?
Allan: Det er boldmaskinen. Vi har fået at vide at kommunen gerne vil ordne rammerne i klublokalet men
de har ikke penge til møbler, så der må vi gerne forsøge at søge fonde. Vi må bruge de penge der er der det
år de er der, ellers forsvinder de. Badeværelserne bliver renoveret, og så loft og lys i klublokalet. De kan
ikke finde penge til en komplet renovering af taget i hallen, så derfor kommer der nyt lys og så arbejdes der
på at male loftet så der ikke kommer afdrys fra loftet.
Skolen engagerer sig ikke ret meget, så vi arbejder videre med kommunen. Budgetmødet skal fremover
holdes her i klublokalet, og vi skal deltage. Der er ca. 50.000,- om året som vi er med til at fordele. Og det
der ellers skal laves skal være projekter og pengene øremærkes.
Naja: er der en sundhedsskadelig effekt af at det drysser fra taget?
Allan: det ved vi ikke. Men det er nok ikke i kommunens interesse at få det undersøgt.
Thorsteinn: huske at brøndene til nettene også skal flyttes og det kan godt koste noget.
Anne: kan det lade sig gøre med 6 baner uden at vi komprimerer så meget at man ikke kan komme rundt i
hallen.
Carsten: der er jo indgang ved garderoberne som vi kan bruge.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse
Formand: Jonas modtager genvalg. Valgt.
Kasserer: Allan modtager genvalg. Valgt.
Sekretær: Sabine modtager genvalg. Valgt.
Menige medlemmer:
Lotte modtager genvalg. Valt.
Jens modtager genvalg. Valgt.
Jesper modtager genvalg. Valgt.
Mathias udtræder af bestyrelsen.
Bestyrelsen foreslår Kristoffer Jørgensen og modtager valg. Præsentation: Spiller ikke selv men har en
dreng på U9, og har snakket lidt med Jesper, og har også indgået sponsoraftale med sit firma. Vil gerne
tilbyde at gøre noget for at få nogle sponsorer ind via sit erhvervs netværk, så det er den del han gerne vil

biddrage til. Har tænkt over Svenstrupløbet, kan det brandes mere så vi kan få flere deltagere, da set-up’et
stort set er det samme? Valgt.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Mathias Rysholt modtager valg. Valgt.
Rikke G. Lund modtager valg. Valgt.

8. Valg til spillerudvalg
Anne, Christine, Morten, Elisabeth og Anette modtager genvalg. Valgt.
Vibeke udtræder for at koncentrere sig om julefrokosten.
Bestyrelsen foreslå Carsten Engen og Claus Hedin. Begge modtager valg. Valgt.

9. Valg af 2 suppleanter til spillerudvalg
10. Valg af 2 revisorer
Rikke Larsen som 1. revisor og Thorsteinn Thorsteinnson som 2. revisor, begge modtager genvalg. Valgt.

11. Valg af revisorsuppleant
Lone Pedersen modtager genvalgt. Valgt.

12. Evt.
NJ: hvad siger i til at købe Harboe ½ liters sodavand i Rema 1000 i stedet for 25cl i Bilka?
Det synes bestyrelsen vil være rigtig fint, da Rema1000 også er en god sponsor ved fastelavnsfesten.

