Referat fra Generalforsamling i Vipperød Badmintonklub den 25. april 2017
Generalforsamlingen startede med, at de fremmødte blev budt på et glas champagne i anledning af, at
klubbens 60+ hold lige havde vundet guld ved Sjællandsmesterskaberne. Derpå bød formanden, Stig
Nielsen, velkommen, og herefter gik man i gang i henhold til dagsordenen.

1. Valg af

dirigent

Bestyrelsen foreslog

Villy Larsen

som dirigent.

Villy blev enstemmig valgt.

2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed

Villy konstanterede,

at generalforsamlingen var

lovligt indkaldt.

3. Valg af stemmetæIlere

Vibeke Lyberth Jensen og Lone Birch blev valgt.

4. Formandens beretning

Stig oplyste, at bestyrelsen i årets løb havde aftroldt et konstituerende møde samt 5 bestyrelsesmøder.

Øvrige aktiviteter i klubben fremgår af vedlagte skriftlige beretning fra formanden.
Der var følgende kommentarer

til formandens

beretning:

Jens

R.:

Savner information om, at der er 60+ motionister, der træner i
Vipperødhallen onsdag eftermiddag kl. 14.00 - 15.30.

Lise

K.:

Ønsker beretning og regnskab lagt på klubbens hjemmeside inden
generalforsamlingen.
Svar: Hans H. oplyste, at regnskab først klart og revideret umiddelbart
inden generalforsamlingen.

Per Toft

L

.:

Stillede spørgsmål om fotos på nettet. Der bør indhentes accept fra
deltagere, før billeder lægges ud - elt. ved mulighed for ja I nej
afkrydsning ved tilmelding.
Svar: Jannick S. oplyste, at selv gruppebilleder ikke uden videre må
lægges ud.

Beretningen blev ensstemm igt godkendt.

5. Fremlæggelse af regnskab
Hans gennemgik det omdelte årsregnskab

- se vedlagte.

De eneste større ændringer i forhold til budgettetvar, at der ikke var udgifter
samt at klubben havde indkøbt en computer til webmaster Jannick.

til

Copenhagen Masters (aflyst),

Regnskabet blev ensstemmigt godkendt.

6.Indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag.

7. Fastlæggelse af kontingent og fremlæggelse af budget
Hans gennemgik budgettet og bestyrelsens forslag til kontingenter for sæson en 2017l78 der indebærer en
kontingentforhøjelse for alle fra kr. 450,- til kr. 500,- pr. sæson - ekskl. bolde. Miniton dog fortsat kr. 100,-.
Det medførte den del debat:

Lise:

Ønsker promovering af 60+ badminton om onsdagen på hjemmeside og ved opslag
på relevante steder.

Stig:

Klubben har søgf Seas-NVE om diverse tilskud. Resultat: Afslag.

Per:

Oplyste at VallekildelHørue har succes med "voksen-fier". Husstandsomdelt info.

Lauge:

60+ badminton kunne annonceres hos Loop i Holbæk.

Hans:

Tider? For megen succes kan betyde, at vi ikke kan tilbyde spilletider.
Fitness badminton lanceres i den nye sæson.

Stig:

Nævnte også problemet med stigende medlemstal kontra spilletider.

Per:

Antallet af medlemmer, der lejer baner, går nedad.

Lone

S.:

Der må gerne komme flere 60+ spillere om onsdagen. Banerne er ikke

ffldt helt op.

Jens: .

Ingen grund til kontingentforhøjelse. Klubbens formue er rigelig stor
planlagte aktiviteter fører til flere medlemmer.

også hvis

Villy:

Kontingent er ikke dyrt.

Lise:

Dyrt for pensionister.

Per:

Foreslog at miniton var gratis.

Lone

M.:

Lauge:

Kr.

-

100,- kan ikke være afgørende for deltagelse.

Baneleje også mulig lørdag fra

kl.

10.00

-

11.00.

Forslaget blev sendt til afstemning. Resultatet.blev 18 stemmer for, 2 stemmer imod og 4 undlod at stemme,
og dermed blev forslaget vedtaget.

8. Valg af bes§relse

Arne Rasmussen var på valg og var villig

til genvalg.

Han blev enstemmigt genvalgt.

Lone Møller var på valg, men ønskede ikke genvalg.

I

Stig Nielsen var på valg. Han havde stillet sit mandat
Stig blev ensstemmigt genvalgt.

til rådighed,

stedet blev Lauge Gravlund valgt ind.

men ingen ønskede at overtage jobbet, så

9. VaIg af bestyrelsessuppleanter
Jørgen Christiansen blev valgt som

l.

suppleant, og Lone Birch blev valgt som 2. suppleant

.

10. Valg af revisor
Jens Rasmussen blev valgt som revisor.

11. Valg af revisorsuppleant

Vibeke Lyberth Jensen blev valg som revisorsuppleant.

12. Eventuelt

Stig tog ordet og takkede den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde. Desuden takkede han Lone Møller for
indsatsen i bestyrelsen, Niels Terp Larsen for varetagelsen af nøglerne samt trænerstaben for arbejdet med
ungdomsspillerne.

Der var desuden følgende bemærkninger/komment arer fra medlemmerne:

Søren:

Ønskede information om tilmelding

Stig:

Julebadminton havde været omtalt på hjemmesiden, men det havde ingen synlig effekt.

Hans:

Der kan sendes mail ud

til alle

til klubmesterskaberne

medlemmerne om tilmelding

lignende).

Lise:

Husk at gøre noget ved dagens forslag.

Referent: Jens Rasmussen
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anført på klubbens hjemmeside.

til klubmesterskaber
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