
Vanløse Badminton Klub 
 

Referat af generalforsamlingen den 6. april 2018 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 2017 
• b. Budget for 2018 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

• VBK’s overtagelse af aktiviteterne i TONO badminton klub.  
• Kontingentforøgelse i ungdomsafdelingen afhængigt af antallet af træninger på ugebasis. 

 
6. Valg af: 

• Formand (lige årstal): Michel Harboe Karlsson modtager genvalg. 
• b. Kasserer (ulige årstal): Gert Borum fortsætter perioden ud. 
• c. SSU-formand (lige årstal): Morten Lindholm modtager ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår 

Frederik Nobel. 
• d. USU-formand (ulige årstal): Henrik Olsen fortsætter perioden. 
• e. Bestyrelsesmedlemmer: (2 medlemmer lige årstal, 2 medlemmer ulige årstal): Jørn 

Pedersen modtager ikke genvalg, Frederik Nobel modtager genvalg. Flemming Toft og 
Carsten Schmidt fortsætter perioden ud. 2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år ad gangen). 
Mette Krener og Janni Stengade modtager 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. 

Kasper Elo fortsætter perioden ud. 

• h. 4 medlemmer til festudvalget for 1 år ad gangen. Heraf ét bestyrelsesmedlem. 
7. Eventuelt. 
 
 
 
Ad 1, valg af dirigent: 

Michel Karlsson bød vedkommen til årets generalforsamling og startede med, på bestyrelsens 
vegne, at foreslå Henrik Pøhler som dirigent. Henrik blev enstemmigt valgt som dirigent for 
generalforsamlingen. 



 
Henrik takkende for valget og bemærkede af generalforsamlingen var indkaldt rettidigt jf. klubbens 
vedtægter. Indkaldelse er sket på www.VBK.dk, pr. mail til klubbens medlemmer samt ved opslag i 
hallen. Der var ingen der havde indvendinger til generalforsamlingens rettidige indkaldelse eller 
lovlighed i øvrigt. 
 

Ad 2, formandens beretning: 

Formand Michel Karlsson fremlagde beretningen for 2017.  
 
Klubben har dag ca. 300 medlemmer fordelt med ca. 100 ungdomsspillere og ca. 200 seniorer. Året 
2017 har både på det sportslige og sociale plan været en stor succes. 
 
Sportslig succes i form af mange fine placeringer til klubbens ungdoms- og seniorhold, herunder 
forbliven i Danmarksserien for klubbens bedste seniorhold.  
 
Socialt har det igen været en god sæson med masser af sociale arrangementer i klubben. 
 
Dette omfatter b.la. 
 

• Fest for frivillige 
• Motionistturnering 
• Julefrokost samt vinsmagning 
• Klubmesterskaber med stor tilslutning 
• Familieafslutning 

 
 
Festen for frivillige blev afholdt med fin tilslutning. 25 ud af 57 frivillige deltog. Arrangementet var 
igen en succes. 
  
Den årlige motionistturnering blev som sædvanlig afholdt med stor opbakning. 65 motionister 
havde en god dag i hallen. 
 
Julefrokost 2017 med 65 deltagere samt vinsmagning med fin deltagelse.  
 
Der er i året ligeledes gennemført et familieafslutningsarrangement for klubbens medlemmer. 50 
tilmeldte hyggede sig med mad og sociale aktiviteter. Tak til festudvalget for at søsætte dette 
arrangement.  
 
Michel afsluttede formandens beregning med at takke bestyrelsen og alle klubbens frivillige i øvrigt 
for den indsats de havde ydet i den forgangne sæson. 
 
Formandens beretning blev herefter godkendt. 
 

Ad  3a, spillerudvalgsformandens beretning: 

Morten Lindholm startede med at bemærke at sæsonen for klubbens senior- og veteranhold havde 
været særdeles tilfredsstillende. Mange fine resultater til de respektive hold. 



 
Morten gennemgik herefter de respektive hold placering.  
 
Morten redegjorde herefter kort for trænersituationen i den forgangne sæson. Aftalen med klubbens 
nuværende senior træner Martin udløber med denne sæson. En stor tak skal lyde til Marting for 
hans fantastiske arbejde i klubbens seniorafdeling. Martin fortsætter dog som træner på 
ungdomssiden og skal således medvirkende til at bygge bro mellem ungdoms- og seniorafdelingen. 
Klubbens nye seniortræner bliver Jesper Mikla. Jesper har erfaring som både spiller og træner, bor 
lokalt og har allerede børn der spiller i klubben.  
 
Morten takkende alle frivillige i senior- og veteranafdelingen, herunder klubbens frivillige 
holdledere. Morten opfordrede ligeledes til at alle fremadrettet bevarer den gode tone i VBK, 
herunder at der udvises respekt for hinanden. 
 
Der var ingen bemærkninger til Mortens beretning. Beretningen blev herefter godkendt. 
 
Ad 3b, ungdomsformandens beretning: 

Henrik redegjorde for udviklingen i ungdomsafdelingen i året. Der er fortsat venteliste på nogle af 
vores årgange. Vores haltimer er generelt fyldt helt op. 
 
Klubben har i året betalt op til 6 turneringer pr. ungdomsmedlem hvilket har betydet rigtig meget 
spillemæssigt og rigtig mange børn har været ude til turneringer og fået en masse oprykninger og 
gode oplevelser med hjem. Forhold omkring betalte turneringer er dog stoppet ultimo 2017 da det er 
blevet for dyrt for klubben. 
 
Der har i året været mange arrangementer i hallen på tværs af alder og niveau, b.la. ”Nat”minton, 
forældre-børn-handicap turnering samt Jan Ø afslutningsarrangement.  
 
Henrik redegjorde for mulig overtagelse af TONO, herunder haltimer og trænere. Vi vil få tilført 
flere haltimer der muliggør en forsat udvikling af ungdomsafdelingen. Der vil blive et stort stykke 
frivilligt arbejde i at integrere TONO’s eksisterende ungdomsmedlemmer hos os. 
 
Den øgede adgang til træning giver forøgende omkostninger til trænere samt bolde. Der stilles 
derfor forslag til generalforsamlingen omkring differentieret ungdomskontingent afhængigt af hvor 
meget der trænes.   
 
Henrik takkede ungdomsholdenes holdledere samt frivillige i øvrigt for sæsonens samarbejde. 
 
Der bliv fra generalforsamlingen spurgt til hvorvidt klubben ville arbejde hen imod at have hold for 
ungdomsspillere med særlige udfordringer. Forhold vil blive forelagt bestyrelsen, men alt arbejde i 
klubben er frivilligt og p.t. vurderes det ikke at vi har haltimer samt de nødvendige 
trænerkompetencer hertil.  
 
Der var ingen bemærkninger i øvrigt til beretning, som herefter blev godkendt. 



Ad 4 a, revideret regnskab for 2017: 

På vegne af klubbens kasserer fremlagde sekretæren klubbens regnskab. Årets resultat resulterede i 
et underskud på t.kr.50 mod et budgetteret underskud på t.kr. 34.  
 
Afvigelse i forhold til budgetteret skyldes stigende i det væsentligste forøgende omkostninger til 
ungdomsturneringer samt bolde. 
 
Klubbens egenkapital udgør pr. 31. december 2017 t.kr.182. 
 
Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet som herefter blev godkendt. 
 
Ad 4 B, budget: 

Sekretæren gennemgik det udleverede budget. Der budgetteret for den kommende sæson med et 
underskud i niveauet t.kr. 4. 
 
Budget er lagt med baggrund i det aktuelle medlemstal og kendte indtægter i øvrigt. Der budgetteres 
med uændret omkostningsniveau, dog korrigeret for allerede kendte besparelser for så vidt angår 
betaling af turneringsgebyrer. 
  
Det blev kort redegjort for bestyrelsens ønske om kontingentforhøjelse på ungdomskontingentet 
afhængigt af antallet af træninger pr. uge. Der henvises til bemærkninger herom under punkt 5. 
 
Der var kommentarer til budgettet for 2018 for så vidt angår afsat beløb til frivillig fest. Medlems 
holdning var at spare turneringsgebyrer væk for ungdom synes urimeligt når der blev budgetteret 
uændret til frivillig fest. Kommentar taget til efterretning og behandles af den nye bestyrelse.  
 
Budgettet blev herefter godkendt af et kvalificeret flertal. 
 
Ad 5, behandling af indkomne forslag: 

Bestyrelsen havde foreslået en kontingentforøgelse for ungdomsspillerede afhængigt af hvor mange 
gange ugentligt de træner.  
 
Kontingentforhøjelen blev godkendt. Nye kontingentsatser vil fremadrettet være som følger: 
 

• 1 ugentlig træning – kontingent kr. 450 halvårligt. 
• 2 ugentlige træninger – kontingent kr. 550 halvårligt. 
• 3 ugentlige træninger – kontingent kr. 650 halvårligt. 

 
Overtagelse af TONO blev debatteret. Overtagelse af TONO’s aktiviteter blev godkendt af 
generalforsamlingen under forudsætning af at det ikke ville påføre VBK omkostninger. 
 
 
 



A 6, Valg af:  
• Formand (lige årstal): Michel Harboe Karlsson blev genvalgt. 
• b. Kasserer (ulige årstal): Gert Borum fortsætter perioden ud. 
• c. SSU-formand (lige årstal): Morten Lindhold fortsætter ikke. Frederik Nobel blev valgt 

som ny SSU-formand. 

• d. USU-formand (ulige årstal): Henrik Olsen fortsætter perioden ud. 
• e. Bestyrelsesmedlemmer: (2 medlemmer lige årstal, 2 medlemmer ulige årstal): Jørn 

Pedersen fortsætter ikke og Frederik Nobel modtager genvalg. Flemming Toft og Carsten 
Schmidt fortsætter perioden ud. Da Frederik overtager SSU post skal vælges 2 nye 
medlemmer til bestyrelsen. Efter afstemning blandt de fremmødte blev Mette Krener samt 
Janni Stengade valgt.  2 suppleanter til bestyrelsen (for 1 år ad gangen). Jeppe Pedersen 
samt Pia blev nyvalgt. 

• f. Mindst 3 medlemmer til spillerudvalget for ét år ad gangen. Majken, Jeppe og Arne blev 
valgt. Frederik er som SSU-formand automatisk medlem af spillerudvalg. 

• g. 2 revisorer (én lige årstal, én ulige årstal): Dorte Søegaard-Larsen blev genvalgt.  
Kasper Elo Christensen fortsætter perioden ud. 

• h. 4 medlemmer til festudvalget for 1 år ad gangen. Heraf ét bestyrelsesmedlem. Mia, 
Christina samt Tonny blev valgt. Fra bestyrelsen blev Janni Stengade valgt. 

 
Valg af menige bestyrelsesmedlemmer er i år afgjort ved afstemning blandt de fremmødte 
stemmeberettigende medlemmer. Optælling af stemmer er sket ved to af dirigenten valgte 
stemmetællere. 

 
Ad 7, eventuelt: 

Snak omkring hvorvidt spillerudvalg fremadrettet automatisk bør bestå af holdlederne samt SSU-
formand. Forhold vil kræve en generalforsamlingsbeslutning. Forslag overdrages til klubbens nye 
bestyrelse. 
 
Michel tog ordet og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for deres arbejde. Der blev givet 
rødvin til Jørn Pedersen samt Morten Lindholm for deres frivillige arbejde for klubben. 
 
Åge Hodals & Bent Henriksens ærespokal blev i år tildelt Sten Olsen for hans store indsats for 
klubben gennem en længere årrække. 
 
Der var ikke yderligere til behandling under eventuelt. 
 
Dirigenten takkede herefter for god ro og orden og afsluttede herefter årets generalforsamling kl. 
20.00. 
 
Referent: 
 
Carsten Schmidt 
Sekretær 


