
B	  1960	  
Generalforsamling	  24.	  april	  2015,	  mødelokalet	  ”under	  taget”	  i	  Nørrebrohallen	  
	  
Valg	  af	  dirigent	  og	  referent	  
Formanden	  Michael	  åbnede	  mødet.	  Henning	  blev	  valgt	  til	  dirigent	  og	  Jens	  til	  referent.	  
Dirigenten	  konstaterede,	  at	  generalforsamlingen	  var	  lovlig	  indvarslet	  og	  beslutningsdygtig.	  
	  
Deltagere:	  
Henrik	  
Lars	  
Jesper	  
Peter	  
Erling	  
Mark	  
Anders	  Rune	  
Alexander	  
Paw	  
Thor	  
Jens	  
Henning	  
Michael	  N	  
Daniel	  
Michael	  T	  
	  
Beretning	  
Formanden	  aflagde	  beretning	  over	  aktiviteterne	  i	  året.	  	  
Formanden	  var	  tilfreds	  med	  at	  der	  i	  foråret	  2015	  har	  været	  en	  god	  tilgang	  af	  nye	  medlemmer.	  	  
Økonomien	  er	  god.	  
Der	  er	  indkøbt	  spillertrøjer	  og	  der	  er	  fortsat	  et	  mindre	  lager	  hos	  kassereren.	  
Juleafslutningen	  med	  Henning	  som	  arrangør	  gik	  godt.	  
	  
Regnskab	  
Kassereren	  gennemgik	  regnskabet	  og	  der	  blev	  stillet	  en	  række	  spørgsmål	  der	  blev	  besvaret.	  	  
	  
Kassereren	  fremhævede:	  
Bestyrelsen	  følger	  op	  på	  driften	  på	  alle	  møder.	  Kassereren	  gør	  meget	  for	  at	  kradse	  kontingentindtægterne	  
hjem	  rettidigt.	  Der	  er	  ingen	  kontantkasse,	  dog	  opkræves	  gæstebetalinger	  kontant,	  
	  
Der	  blev	  konstateret	  en	  sammentællingsfejl	  i	  opgørelsen	  af	  egenkapitalen.	  Den	  korrekte	  egenkapital	  er	  kr.	  
46.543,	  svarende	  til	  værdien	  af	  aktiverne.	  
	  
Regnskabet	  blev	  enstemmigt	  godkendt.	  
	  



Budget	  
Kassereren	  fremlagde	  budget	  for	  2015.	  Bestyrelsen	  foreslår	  uændret	  kontingent	  kr.	  300	  pr.	  halvår.	  
Traditionen	  med,	  at	  der	  er	  kontingentfritagelse	  for	  formand	  og	  kasserer	  og	  	  halvt	  kontingent	  for	  menige	  
bestyrelsesmedlemmer	  foreslås	  fortsat	  at	  gælde.	  
Kasseren	  oplyste,	  at	  der	  aktuelt	  var	  flere	  medlemmer	  end,	  der	  var	  forudsat	  i	  budget,	  så	  
kontingentindtægterne	  og	  boldudgifterne	  ville	  blive	  større	  end	  budget.	  Det	  er	  et	  positivt	  problem.	  	  
Mark	  spurgte	  om	  der	  var	  særlige	  krav	  til	  størrelsen	  af	  egenkapitalen	  i	  B1960.	  Der	  var	  en	  kort	  debat	  om,	  at	  
det	  var	  godt	  at	  have	  en	  passende	  egenkapital,	  men	  at	  den	  ikke	  skulle	  være	  for	  stor.	  Bestyrelsen	  udtrykte	  at	  
det	  var	  betryggende	  at	  der	  var	  nogle	  reserver.	  Der	  har	  flere	  år	  været	  planer	  om	  et	  mindre	  forbrug	  af	  
egenkapitalen,	  således	  også	  i	  2014	  og	  2015.	  Bestyrelsen	  vil	  nøje	  følge	  udviklingen	  også	  set	  i	  lyset	  af	  at	  der	  
er	  kommet	  flere	  medlemmer.	  
	  
Budgettet	  blev	  godkendt.	  
	  
Indkomne	  forslag	  
Michael	  havde	  stillet	  forslag	  om,	  at	  der	  igen	  blev	  indført	  en	  form	  for	  direkte	  brugerbetaling	  for	  bolde	  fer	  
bliver	  brugt.	  	  Der	  var	  en	  kort	  debat	  om	  fordele	  og	  ulemper.	  Forsamlingen	  var	  af	  den	  opfattelse,	  at	  det	  er	  
vigtigt,	  at	  vi	  har	  ensartede	  bolde	  fra	  kamp	  til	  kamp	  og,	  at	  der	  ikke	  er	  misbrug	  af	  ordningen	  og,	  at	  det	  
administrative	  arbejde	  med	  opkrævning	  af	  boldpenge	  er	  ganske	  betragteligt.	  I	  2014	  har	  der	  været	  brugt	  ca	  
1,9	  bold	  pr.	  torsdag	  pr.	  spiller.	  Omregnet	  til	  bolde	  pr.	  kamp	  svarer	  det	  til	  et	  forbrug	  på	  ca.	  2,5	  (forudsat	  der	  
kun	  spilles	  double).	  	  Det	  passer	  formentlig	  meget	  godt…	  Bestyrelsen	  vil	  følge	  op	  på	  forbruget.	  Vi	  har	  god	  
statistik	  over	  antal	  fremmødte	  og	  boldforbruget	  pr.	  gang	  der	  spilles.	  	  Enighed	  om	  at	  nuværende	  ordning	  
fortsætter.	  
	  
Valg	  af	  bestyrelse	  
Formand	  
Michael	  Thomsen	  ønsker	  ikke	  genvalg.	  Ander	  Rune	  Munch	  vælges	  til	  ny	  formand	  
Øvrige	  medlemmer	  	  
Mark	  Beanland	  	  
Henning	  Jensen	  og	  
Henrik	  Leth	  
Vælges	  til	  bestyrelsen	  
Suppleant	  
Jens	  Elgum	  vælges	  til	  suppleant	  
	  
Alle	  valg	  sker	  ved	  enighed	  i	  forsamlingen.	  
Kasserer	  
Lars	  Bruun	  (ikke	  på	  valg)	  fortsætter	  som	  kasserer.	  
	  
Valg	  af	  revisor	  
Michael	  Nielsen	  genvælges.	  
Thor	  Lundgreen	  vælges	  til	  suppleant.	  
	  



Webmaster	  
Alexander	  Sakharov	  vælges	  til	  webmaster.	  
	  
Eventuelt	  
Træner	  
Mulighederne	  for	  at	  få	  en	  træner	  blev	  drøftet.	  Alle	  vil	  gerne	  have	  noget	  træning/instruktion.	  	  Vanskeligt	  at	  
finde	  en	  træner	  der	  kan	  ramme	  vores	  behov	  og	  ønsker.	  Økonomi	  skal	  også	  overvejes.	  Vi	  kender	  til	  træner	  i	  
et	  stort	  prisomfang.	  100	  –	  600	  kr.	  i	  timen.	  Mulighed	  for	  gratis	  træner,	  hvis	  vi	  var	  medlemmer	  af	  Dansk	  
Badmintonforbund?	  Medlemmerne	  må	  undersøge,	  om	  de	  i	  deres	  bagland	  kender	  nogen,	  der	  i	  en	  periode	  
kan	  komme	  som	  træner.	  Vigtigt	  at	  træningen	  på	  banen	  kan	  suppleres	  med	  noget	  teori	  om	  
bevægelsesmønstre	  og	  taktik	  for	  placering	  af	  bolde.	  Enighed	  om,	  at	  der	  ikke	  er	  en	  perfekt	  løsning,	  men	  
selvfølgelig	  kan	  vi	  blive	  bedre.	  Hvis	  det	  bliver	  relevant,	  kan	  betaling	  ske	  via	  den	  opsparede	  egenkapital,	  så	  
der	  er	  råd	  til	  det.	  	  
	  
Turnering/klubmesterskab	  
Flere	  ville	  gerne	  spille	  turnering	  og	  der	  var	  opfordring	  til,	  at	  vi	  prøver	  at	  afvikle	  et	  klubmesterskab.	  
	  	  
Turnering	  
Enten	  skal	  vi	  med	  i	  Dansk	  Badmintonforbund,	  her	  er	  det	  formentlig	  med	  forholdsvis	  store	  hold,	  alternativt	  
skal	  vi	  ind	  i	  noget	  firmabadminton,	  hvor	  der	  –	  vist	  nok	  –	  er	  mulighed	  for	  mindre	  hold	  og	  hold	  uden	  damer.	  
	  
Peter	  gjorde	  opmærksom	  på,	  at	  det	  formentlig	  er	  ved	  at	  være	  sidste	  frist,	  hvis	  vi	  skal	  nå	  at	  melde	  os	  til	  
noget	  med	  virkning	  for	  den	  kommende	  sæson.	  	  
	  
Vigtigt	  at	  der	  kan	  etableres	  en	  gruppe	  af	  faste	  spillere	  med	  et	  passende	  antal	  reserver,	  hvis	  vi	  skal	  melde	  os	  
til	  en	  turnering.	  Det	  er	  utilfredsstillende	  for	  alle	  parter,	  hvis	  et	  hold	  udebliver	  eller	  ikke	  stiller	  fuldtalligt,	  når	  
man	  nu	  har	  bevæget	  sig	  ud	  til	  en	  hal	  søndag	  morgen	  kl.	  9.	  
	  
Bestyrelsen	  vil	  så	  hurtigt	  som	  muligt	  undersøge	  mulighederne.	  
	  
Klubmesterskab	  
Jens	  forklarede	  lidt	  om,	  hvorledes	  klubmesterskab	  afvikles	  i	  Hareskov	  Badminton.	  Her	  er	  der	  stor	  succes	  
med	  at	  bestyrelsen	  sammensætter	  makkerpar	  med	  en	  blanding	  af	  stærke	  og	  mindre	  stærke	  spillere	  (lidt	  
som	  når	  vi	  træner	  om	  torsdagen).	  	  Der	  kan	  også	  afvikles	  individuelle	  mesterskaber	  i	  single	  og	  double	  bare	  
der	  er	  nok	  der	  melder	  sig.	  Bestyrelsen	  har	  taget	  ønsket	  til	  efterretning	  og	  vil	  prøve	  at	  finde	  på	  noget.	  
	  
Kontaktinfo	  
Ønske	  om	  kontaktinfo	  til	  bestyrelsen	  
	  	  
	  


