Generalforsamling Svenstrup Badmintonklub 25. september 2019
Bestyrelsen: Jesper, Lotte, Jens, Daniel, Sabine, Rikke, Kristoffer
12 deltagere
Formalia er på plads, den er indkaldt til tiden, og den afholdes som der står i vedtægterne.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Mikkel.

2. Bestyrelsen aflægger beretning
Jens Fischer aflægger beretning:
Hjerteligt velkommen til generalforsamlingen. Dette er min første generalforsamling, som formand, og det
glæder mig at se jer, som er dukket op. Dette er en meget interessant generalforsamlingen eftersom vi
forsøger os med en ny styrerorden, men da dette som sagt er et forsøg, så vil vi fra bestyrelsen gerne have
udfyldt alle poster jvf den gamle struktur for klubben, for at have noget at falde tilbage på.
Det har overordnet set været en god sæson, og jeg er stolt af at kunne kalde mig formand denne klub.
Dette er ikke alene pga, jeg kan se, hvor meget der sker i klubben, men også for hvad jeg hører rundt
omkring. Vi er en solside historie, og en klub man ser op til helt over på Sjælland, så giv vores klub en stor
hånd først og fremmest.
Jeg vil starte med at se nærmere på sæsonen der er gået.
Det har været min første periode som formand, og dette har været en spændende rejse. Heldigvis overtog
jeg en velsejlende skude fra den tidligere formand Jonas Sørig, og mit mål har blot været at holde denne
sejlende i god kurs.
Jeg vil starte med at sige ”Fuldkommen fantastisk frivillighedsniveau”, der lader mange aktiviteter og
arrangementer være mulige.
Vi er en klub, som ikke alene favner vores spillere, men også byens borgere, og dette synes jeg i
særdeleshed, at vi kan være stolte over. Dette ses tydeligt ved de arrangementer vi søsætter her i klubben.
Vi havde et halloween arrangement, som for alvor blev taget godt imod, og vores gyser bane var så presset,
og vi må skynde på folk for at få dem igennem. Dette initiativ bliver gentaget igen i år, hvor vi vil fokuserer
på denne gang at genere et overskud. Kæmpe tak til de frivillige, som virkelig gjorde en stor indsats for at få
halloween arrangementet til at blive en succes.
I november stod den på vores traditionelle Andespil, der endnu engang gav et sindssygt flot overskud! Her
igen skal der lyde en overdådig taknemmelighed til de frivillige - og nu sidder, der jo nogen af de ansvarlige
for netop denne begivenhed så tak til Niels Jørn og Sanne! Bemærk at dette andespilsudvalg har eksisteret i
nærmest en levealder, og de stort set er et selvstændigt udvalg, der klarer og afvikler arrangementet selv.
Dette vil jeg bede om lige at have i mente!
Imod slutningen af året ramte vi en trist situation, hvor vi måtte indse at begejstringen for julefrokosten for
hele byen ikke kunne leve op til året før. Dette måtte vi tage konsekvensen af, og redde os ud af kontrakter
med så meget skind på næsen, som muligt.
Så hen imod foråret så havde vi jo også en fastelavnsfest! Denne gik som sædvanligt fantastisk, og vi
gentager succesen igen i år! Endnu engang tak til alle de frivillige, som gør dette muligt.

Vi er en klub som er med på den teknologiske mode. Facebook ser jeg ingen andre klub med så højt et
niveau af opslag og beretninger. Vi arbejder med mobilepay, online betalinger og bookninger. I år er vi gået
fra Winkas og over til Conventus, og dette virker vores EDB ekspert Lotte til at være utrolig glad for.
Medlemstal
Vi er den største ungdomsafdeling i Nordjylland med omkring 150 medlemmer. Den tredje største klub i
Nordjylland. Vi har et højt niveau specielt i ungdomsafdelingen, og det er fuldkommen sindssygt, hvor
stævneaktive vores spillere er!
Trænere
I år kører vi igen med en stærk og vant træner trup bestående af Stefan Munkholm og Frederik Brandt jeg
selv og Jonas Sørig, som cheftræner. Jonas er ikke alene en forrygende træner, men samtidigt også
børnenes ven. Dette er ligeledes gældende for vores andre trænere. Og jeg synes alene, at vi snakker om A
og mesterrækkespillere i denne klub bekræfter, et stærkt trænerteam og frugten heraf.
Endnu engang er vi initiativrige og prøver noget nyt med “skadesforebyggende træning, hvor jeg selv og
Stefan arbejder imod at mindske skade-antallet.
Fonde (Anja og Morten)
● Spons
● RTX
● Aalborgfonden til 5000 træningslejr
● Sifa
● 12000 til nyt træningslokale → Stefan Munkholm.
Økonomi
På papiret ser det skidt ud, men vores underskud i år har forklaringer. De posteringer, som er synderne for
underskuddet, er engangsforestillinger, og vi er optimistiske omkring næste års budget. Sara vores herlige
kasser vil komme nærmere ind på dette.
I en beretning vil det give god mening, at jeg på nuværende tidspunkt begyndte at fortælle om fremtiden
for klubben, og hvad mine ambitioner for klubben er.
Klubben her er sportsbil, der hamrer afsted i overhalingssporet ift. så mange andre klubber. Vores bil
frygter ikke at prøve sig afsted i forskellige retninger, som måske ikke er set før - og ja vist, så kan det give
ridser, som vi har set ved julefrokostfesten, men der skal mere til at slå sådan en sportsbil ud af kurs. Bilen
holder ikke stille, og dette gør den heller ikke for den kommende periode, hvor vi prøver os med forældre
fit, ny strukturel ledelse, slush ice i klublokalet.
Min egen fremtid for klubben er desværre uvist. Jeg er netop blevet tilbudt en stilling som distriktschef for
Old Irish Pub koncernen i Finland. Jeg står på papiret til at modtage genvalg - Dette gør jeg også, men falder
tingene i hak til et møde nu på lørdag, så vil det ikke kunne lade sig gøre for mig at varetage
formandsposten.
Står jeg så med formandsposten, så vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling for at
konstituere en ny formand. Derfor vil jeg sige. Sidder en af jer og overvejer at bliver formand, så træd
endelige til.
Initiativ pokalen
En forening udgøres af individuelle tandhjul, som vi personer står for. Nogen tandhjul er større end andre,
og nogen tandhjul indvirker dynamisk med et stort antal af andre tandhjul. Den person, som initiativ
pokalen går til i år, er et kæmpe tandhjul, som forgrener sig iblandt et utal af andre tandhjul. Han sørger for

at holde systemet smurt, og få dele til at arbejde godt sammen, og rådgiver gerne. Sidebemærkende skal
det lyde at ham her, dette tandhjul, er en fantastisk ven. Derudover en uvurderlig træner. Det er personen
der fik denne klubs nedgang vendt til en opgang for cirka fem år siden, ham der startede projekt frivillig,
individet der har fået sat Svenstrup Badmintonklub på landkortet, manden bag den nye styringsform, ham
der koordinere træningsturer, DMU turer, fællesstævner...
At denne person ikke har modtaget denne pris før må skyldes, at man ikke kan give sig selv denne, når man
sidder formand…
Prisen i år kan selvfølgelig ikke gå til andre end Jonas Sørig.
Godkendt uden kommentarer.

3. Spillerudvalg aflægger beretning
Ved Jonas Sørig.
Beretningen dækker 1½ år.
Sidste sæson aftalte vi at gøre en masse socialt, hvor der også blev afsat midler. Det største var
juleafslutning med natminton i hallen. Populært blandt børnene, og de efterspørger det igen.
Der var også mad og fjer, samt åben hal hvor der var 120 mennesker forbi. Det er fedt når man forsøger at
starte noget op, og der er god opbakning.
Vi har også haft de normale aktiviteter, og der har været stor deltagelse også i disse, og dem skal vi holde
fast i.
Sidste år havde vi kun 1 hjemmebanestævne, Nordjyllands største, og det gik rigtig godt.
Det var en hård sæson på seniorsiden sidste sæson med mange der stoppede af forskellige årsager. Det
resulterede i at alle hold rykkede ned. Vi er begyndt at få ungdomsspillerne op, og vi håber de garvede
seniorer holder ved lidt endnu så vi kan få ungdomsspillerne spillet ind.
Denne sæson har vi 4 ungdomsturneringer og 1 senior. Vi har 14 ungdomshold i holdturneringen. Det er
det højeste antal hold i min tid. Vi er lige over 100 ungdomsspillere, og der er kommet små 20 fra de
nærmeste klubber, og det lyder til at vi har noget at tilbyde som de andre klubber ikke har. God klub, godt
socialt, gode trænere, godt niveau. Det er ikke ene positivt at vi trækker så mange da det har konsekvenser
for dem. Vi vil jo gerne have klubber i området vi kan spille imod.
Vi har 2 trænere på alle hold og der er kommet skadesforebyggende træning på ungdomssiden, som
forhåbentlig hjælper dem på sigt, da mange efterhånden spiller på et højt niveau.
Vi har stadig pladser på u9 og u11, ungdom 2 og 3 er fyldt.
Vi regner med at vi går en lille smule frem på medlemsantal i år i forhold til sidste år.
Vi har uddannet mange hjælpetrænere, vi har 11 stk. som er tilknyttet forskellige hold. Da der generelt er
udfordringer med at skaffe kvalificerede badmintontrænere, så er det vigtigt at vi uddanner vores egne, så
vi sikrer at vi har gode trænere til vores hold.

Vi har lavet et samarbejde med nogle naboklubber for at udbyde fællestræning, Triton, Skalborg, Lindholm,
så vi sammen kan udbyde træning på højt niveau så vi kan hjælpe hinanden.
Den nye struktur gør at man kan byde ind på en opgave man brænder for og ikke kommer til at sige ja til en
opgave man ikke har lyst til. Men den skal vi diskutere under evt. senere.
Godkendt.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Sara fremlagde regnskabet.
Der er et underskud pga. primært 4 poster: julefrokosten blev aflyst pga. for få tilmeldte, vi har haft udgift
til nyt halgulv, vi har købt nye møbler til klublokalet og kurstab på aktier. Derudover er der selvfølgelig
variationer på flere poster, men det er normalt. Nogle udgifter er større da dette regnskabsår dækker 15
måneder mod de normale og også det budgettet er lagt efter, 12 måneder.
Regnskab godkendt.

4.a Fremlæggelse af budgetforslag
Budgetforslag godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelse
Formand: Jens Fischer modtager genvalg. Valgt.
Kasserer (ikke medlem af bestyrelsen): Sara modtager genvalg. Valgt.
Sekretær: Sabine modtager genvalg. Valgt.
Menige medlemmer:
Daniel modtager genvalg. Valgt.
Rikke modtager genvalg. Valgt.
Lotte modtager genvalg. Valgt.
Jesper modtager genvalg. Valgt.
Kristoffer modtager genvalg. Valgt.

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
Steffen Holst Larsen modtager genvalg. Valgt.

8. Valg til spillerudvalg
Claus og Elisabeth udtræder.
Jonas, Michael, Morten, Anette og Carsten og modtager genvalg. Valgt.
Mads Stenstrop foreslået og modtager valg. Valgt.

9. Valg af 2 suppleanter til spillerudvalg
Der er ingen der stiller op.

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

11. Valg af revisorsuppleant
Der er ingen der stiller op og det vurderes at det er ok når vi har 2 revisorer.

12. Evt.
Der blev spurgt ind til den nye struktur som der arbejdes på for klubben, og tanken bag denne er at vi på
den måde vil få nemmere ved at finde frivillige til de opgaver der er, da man kan tilmelde sig en opgave
man har lyst til, uden at der følger en masse andre opgaver med. Det vil kræve en større
opdatering/ændring af vedtægterne, og det arbejde er bestyrelsen selvfølgelig klar på at gøre hvis det er
den vej vi skal gå. Nu tager vi den kommende sæson som en prøveordning, og så må vi evaluere når vi er
længere henne, hvad der er den rigtige vej frem.

