
Vanløse Badminton Klub 
 

Referat af generalforsamlingen den 15. april 2016 kl.18.00 
 

 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Beretning 

• a. Spillerudvalgsformandens beretning 
• b. Ungdomsformandens beretning 

 
4. Fremlæggelse af: 

• a. Revideret regnskab for 2015 
• b. Budget for 2016 

 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af: 

• Formand (lige årstal): Trine Lestang modtager ikke genvalg. 
• b. Kasserer (ulige årstal): Gert Borum fortsætter perioden ud. 
• c. SSU-formand (lige årstal): Heidi Zagari modtager ikke genvalg. 
• d. USU-formand (ulige årstal): Henrik Olsen fortsætter perioden ud. 
• e. Bestyrelsesmedlemmer: (2 medlemmer lige årstal, 2 medlemmer ulige årstal): Jørn 

Pedersen modtager genvalg og Jesper Andersen modtager ikke genvalg. Michel Karlsson og 
Carsten Schmidt fortsætter perioden ud. 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år ad gangen). 
Mette Krener modtager genvalg og Steen Olsen modtager ikke genvalg. 

• f. Mindst 3 medlemmer til spillerudvalget for ét år ad gangen 
• g. 2 revisorer (én lige årstal, én ulige årstal): Dorte Søegaard-Larsen modtager genvalg.  

Helle Andersen fortsætter perioden ud. 
• h. 4 medlemmer til festudvalget for 1 år ad gangen. Heraf ét bestyrelsesmedlem. 

7. Eventuelt 
 
Ad 1, valg af dirigent: 

Henrik Olsen bød, på vegne af vores sygdomsramte formand, vedkommen til årets 
generalforsamling og startede med på bestyrelsens vegne at foreslå Kim Hansen som dirigent. 
 
Kim takkende for valget og bemærkede af generalforsamlingen var indkaldt rettidigt jf. klubbens 
vedtægter. Indkaldelse er sket på www.VBK.dk samt pr. mail til klubbens medlemmer den 31. 
marts 2016. Der var ingen der havde indvendinger til generalforsamlingens rettidige indkaldelse 
eller lovlighed. 
 
 



 

 

Ad 2, formandens beretning: 

I anledning af formandens sygdom blev formandens beregning fremlagt af USU formand Henrik 
Olsen. Henrik indledte med kort at redegøre for de aktiviteter hvori klubben og klubbens bestyrelse 
har været involveret i sæsonen. Specielt blev fremhævet de ændringer af trupper samt indførsel af 
boldpenge som blev implementeret ved sæsonens start. Forhold er nu på plads med de bump på vej 
som en større ændring kan afstedkomme. 
 
Socialt har det igen været en god sæson med masser af sociale arrangementer i klubben. 
 
Dette omfatter b.la. 
 

• Fest for frivillige 
• Motionistturnering 
• Diverse sociale arrangementer (god opbakning) 
• Klubmesterskaber med stor tilslutning 

 
 
Festen for frivillige blev afholdt med fin tilslutning. Besøg i aktivitetscenter og efterfølgende 
spisning i cafeen. Arrangementet var igen en succes 
  
Den årlige motionistturnering blev som sædvanlig afholdt med stor opbakning.  
 
Julefrokost 2015 (og vinsmagning i februar 2016) med stor tilslutning. Glæde over medlemmernes 
sociale engagement omkring klubben 
 
Københavns kommune har besluttet at indføre et gebyr på alle seniorspillere for brug af hallerne. Vi 
kender p.t. ikke de endelige beløb men forventet udgift er afsat i budget. Forøget brugerbetaling for 
seniorspillere forventes i et vist omfang modtaget retur i form af forøget tilskud for klubbens 
ungdomsspillere. 
 
Henrik afsluttede formandens beregning med at takke bestyrelsen og alle klubbens frivillige i øvrigt 
for den indsats for klubben de har ydet i den forgangne sæson. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 

Ad  3a, spillerudvalgsformandens beretning: 

Heidi startede med at bemærke at sæsonen for klubbens senior- og veteranhold havde været 
tilfredsstillende. 
 
Heidi gennemgik herefter de respektive hold placering.  
 
Heidi redegjorde herefter kort for trænersituationen i den forgangne sæson. Vores tidligere træner 
Jordy er stoppet og er erstattet med Martin. Matin varetager med et fantastisk engagement både A-



truppen samt B-trup træningen. Martin er tillige træner på ungdomssiden og er medvirkende til at 
bygge bro mellem ungdom og seniorafdelingen.  
 
Heidi takkende alle frivillige i senior og veteranafdelingen herunder klubbens frivillige holdledere. 
Ligeledes en tak til Michael Gadegaard for endnu engang af forestå planlægning og afvikling af 
klubmesterskaberne. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til Heidis beretning, Beretning blev herefter godkendt. 
 
Ad 3b, ungdomsformandens beretning: 

Henrik redegjorde for udviklingen i ungdomsafdelingen i året. Der er oplevet et fald i antallet af 
ungdomsspillere hvilket til dels kan tilskrives skolereformen. Der er dog fortsat fyldt godt op på 
timerne. Der er i året ændret lidt i strategien så ungdomsspillerne generelt tilbydes mere træning.  
 
De mange ungdomsspillere har spillet en del åbne turneringer hvilket har resulteret i, at vi for den 
kommende sæson har en del spillere der skal spiller i højere rækker. P.t har klubben 2 piger der har 
spillet sig op i U13 eliterækken og endnu en er på vej. Målsætningen er fortsat at 
ungdomsafdelingen kan levere spillere til A-truppen således at gennemsnitsalderen kan sænket til 
under veterangrænsen.  
 
Klubben har i 2015 udskriftet trænerstaben i ungdomsafdelingen. Martin er ligeledes træner for en 
større del af klubbens ungdomshold, hvilket har været et friskt og engageret pust. Martin er meget 
vellidt blandt ungerne.  
 
Henrik takkede ungdomsholdenes holdledere samt frivillige i øvrigt for sæsonens samarbejde. 
 
Der var ingen bemærkninger i øvrigt til beretning, som herefter blev godkendt. 
 
Ad 4 a, revideret regnskab for 2015: 

På vegne af klubbens kasserer fremlagde sekretæren klubbens regnskab. Årets resultat blev et 
underskud på t.kr.53 mod et budgetteret underskud på t.kr. 35.  
 
Afvigelse i forhold til budgetteret skyldes faldende kontingentindtægter samt anskaffelse af 
boldskab. Ligeledes har alle budgetposter ikke været brugt i året. 
 
Klubbens egenkapital udgør pr. 31. december 2015 t.kr.299. 
 
Det blev bemærket til regnskabet at der var ønske omkring budgettal på selve regnskabet således at 
egentlig sammenligning var mulig. Carsten bemærkede at regnskab for den kommende sæson vil 
blive forsøgt udarbejdet med 4 kolonner med regnskab, regnskab foregående år, budget samt budget 
for det kommende år. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet som herefter blev vedtaget. 
 



Ad 4 B, budget: 

Sekretæren gennemgik det udleverede budget. Der budgetteret for den kommende sæson med et 
underskud i niveauet t.kr. 13. 
 
Budget er lagt med baggrund i det aktuelle medlemsantal og kendte indtægter i øvrigt. 
  
På udgiftssiden budgetteres med fald i omkostninger til bolde, med baggrund i anskaffelse af 
boldskab. Ligeledes er budgetteret med omkostninger i forbindelse med at Københavns kommunes 
fremtidige opkrævning af brugerbetaling for haltimer hos seniormedlemmer. 
 
Budgettet blev herefter godkendt 
 
Ad 5, behandling af indkomne forslag: 

Der var ingen forslag fra klubbens medlemmer. 
 
 
A 6, Valg af: 

• a. Formand (lige årstal): Michel Karlsson blev valgt. 
• b. Kasserer (ulige årstal): Gert Borum fortsætter perioden ud. 
• c. SSU-formand (lige årstal): Morten Lindhold blev valgt. 
• d. USU-formand (ulige årstal): Henrik Olsen fortsætter perioden ud. 
• e. Bestyrelsesmedlemmer: (2 medlemmer lige årstal, 2 medlemmer ulige årstal): Jørn 

Pedersen blev genvalgt. Frederik Nobel blev valgt på generalforsamlingen. Michel Karlsson 
har overtaget formandsposten og Mogens Normann blev derfor valg for en 1 årig periode. 
Carsten Schmidt fortsætter perioden ud. 

• 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år ad gangen). Til suppleant valgtes Mette Krener og 
Susanne Pihl. 

• f. Mindst 3 medlemmer til spillerudvalget for ét år ad gangen, Til spillerudvalget valgtes 
Frederik Nobel, Jeppe Pedersen og Stig Rønnegard. 

• g. 2 revisorer (én lige årstal, én ulige årstal): Dorte Søegaard-Larsen blev valgt. 
Helle Andersen fortsætter perioden ud. Frank Hertsfeldt blev valgt som revisorsuppleant.  

• h. 3 medlemmer til festudvalget for 1 år ad gangen. Heraf ét bestyrelsesmedlem. Mogens 
Normann, Jannie Stengade og Frank Hertsfeldt. 

 
Valg af menige bestyrelsesmedlemmer samt suppleantposterne er i år afgjort ved afstemning blandt 
de fremmødte stemmeberettigende medlemmer. Optælling af stemmer er sket ved 2 af dirigenten 
udpegede stemmetællere. 
 
 
 
 

 



Ad 7, eventuelt: 

Sten Olsen takkede bestyrelsen for et godt samarbejde. 
 
Der blev spurgt til hvorvidt der var søgt eftermiddagstimer for den kommende sæson. Det blev 
bekræftet at timerne var søgt men samtidig blev det bemærket at skolerne har førsteret til disse 
timer og bestyrelsen som følge heraf ikke kan garantere at vi for tildelt disse. 
 
Bestyrelsen blev kritiseret for at være for længe om at melde datoer ud omkring generelforsamling, 
klubmesterskaber samt arrangementer i øvrigt. 
 
Der blev bemærket at vores hjemmeside burde opdateret og være mere informatik. Der var ligeledes 
et ønske omkring bestyrelsesmødereferater på hjemmesiden. 
 
Michel tog ordet og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde. 
 
Åge Hodals ærespokal skifter fra denne sæson navn til Åge Hodals & Bent Henriksens ærespokal. 
Pokalen tildeles i år afgående SSU formand Heidi Zagari for hendes store arbejde og indsats for 
klubben gennem en længere årrække. 
 
Der var ikke yderligere til behandling under eventuelt. 
 
Dirigenten takkede herefter for dog ro og orden og afsluttede herefter årets generalforsamling kl. 
19.57 
 
Referent: 
 
 
Carsten Schmidt 
Sekretær 
 
 
 
 
 
 


