
Generalforsamling 2016 - B1960 Badminton – NØRREBROHALLEN -  0804-2016

1) Generalforsamlingen vælger følgende referent og ordstyrer

Ordstyrer: 
Henning Jensen

Referent: 
Morten Thygesen

Endvidere godkendes den sene udsending af dagsorden til .

2) Formandens beretning: 

Formanden for B1960 beretter at sæsonen i 2015-2016 har været positivt med de fremmødte 
medlemmer til diverse træningsdage, og glæder sig i øvrigt over at boldordningen rent praktisk er 
velfungerende. Arbejdet med at få flere sociale arrangementer sat i gang er lykkedes fint, men 
fremmødet kunne være større. Så på sigt opfordrer formanden medlemmerne til mere deltagelse i de 
sociale aktiviteter. For klubben er både det sportslige og de sociale arrangementer væsentlige.  

3) Kassererens beretning vedrørende 2015

Driften
På hvert bestyrelsesmøde fremlægges en råbalance, så bestyrelsen er løbende informeret om driften. 
Indtægterne krattes hjem så hurtigt som muligt i starten af hvert halvår (primo januar og primo august). 
Udgifterne afholdes løbende. Der er ingen kasse, hvorfor alle ind- og udbetalinger foregår via banken. 
Bilag er typisk signeret af et eller flere bestyrelsesmedlemmer. 

Revision
Er foretaget ved en gennemgang af regnskaberne, hvor der samtidig er konstateret indestående på 
klubbens bankkonto. Dertil kontrolleret bilag ved stikprøveudtagning. Regnskabet er revideret og 
underskrevet den 7. januar 2016

Udgifterne
Boldkøb er naturligvis den store post.
Mødeudgifter kommer af at der til bestyrelsesmøderne sædvanligvis tilbydes et beskedent traktement 
bestående af en vand og en sandwich, mens der ca én gang årligt fyres lidt op og et møde afholdes på 
restaurant. Dette er dog ikke sket i den periode regnskabet vedrører.
Generalforsamlingsudgifter taler for sig selv.
Medlemsarrangementer dækker over julearrangementet.

Indtægterne
Kontingentindtægter modsvarer 28 medlemmer plus formand, kasserer og tre bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmerne
Medlemstallet har i perioden svinget mellem ca. 24 og 34 medlemmer.



Boldforbruget og trøjesalget
Boldforbruget fremgår af den omdelte opgørelse:

Ved regnskabsårets start havde vi en beholdning på 5 rør.
I perioden har vi indkøbt 104 rør
I perioden har vi forbrugt 59 rør
derfor:
Ved periodens afslutning var beholdningen 50 rør.

4) Budget for 2015 (Forslag)
Budgettet for 2015 er lagt på baggrund af regnskabstallene for denne periode. Budgetforudsætningerne 
er således:

 Ca. 28 medlemmer
 Fri bolde.
 Ingen trøjekøb
 Ingen turneringsdeltagelse
 minus medlemskab af DGI
 ”Sædvanlig drift” (møder og fester)

Spørgsmål til kasserens beretning:
Mike: koster det 30 kr eller 50 kr. for gæstespillere – synes at det står anderledes på nettet?
Kassereren: Det koster 30 kr, og er rettet på websiden. 
 
Sune: Der blev tidligere nævnt at boldomkostningerne er på 1 bold pr. mand, mens det tidligere var på 
1,86 bold. Hvorfor denne information? 
Kassereren med fl. Vi ønsker fra bestyrelsens side at spørge generalforsamlingen, om man ønsker at 
fortsætte med den 'gratis' boldordning. 
Jens: Hvem er kassereren ;-) Signaturen bør være læselig. 
Morten: Udgiftsposten vedr. medlemsarrangementer synes at være stærkt stigende siden 2013, kan 
man få en forklaring på denne udvikling. 
Kassereren: Vi har vedtaget på generalforsamlingen, at B1960 er en social klub, så derfor har vi 
prioriteret at afsætte penge til denne konto. 
Peter: At boldomkostningerne ikke er så høje er jo fint nok, men antallet af medlemmer er så også gået
ned fra 28 til 19. Det skal man lige tage højde for, og dernæst vil jeg gerne høre, hvad bestyrelsen vil 
gøre for at få flere medlemmer.
Michael: Kan man ikke bruge facebook til reklame?
Morten: Jo, vi har haft facebook i brug, ca siden 2010. Der er ikke så mange, der bruger den. Hvis man
vil, så kan man godt 'booste' reklame for klubben gennem facebook. Dette koster dog penge til 
markedsføring.   
Formanden: Ønsker at bruge facebook mere. 
Morten: Husk at fortælle jeres venner og bekendte, at de kan spille badminton hos B1960, det er også 
en god markedsføringskanal.
Kassereren:  Jeg synes ikke, at vi skal sætte markedsføring i gang på facebook. Vi skal ha' en webside 
der fungerer samt en facebook-side, det passer til foreningen. Hvilket er ganske fint, som det er. I øvrigt
vil jeg gerne takke Morten for hans indsats med webudvikling og facebook mv. gennem de sidste 
mange år. Vi også en stor tak til Jens for hans indsats med at sætte hold til torsdags-træning. 
Morten: Hvad koster den eksterne DGI-træner, og fortsætter vi med DGI-træneren i 2016?



Formanden: DGI koster 400 kr i kontingent, mens Glenn (træner fra DGI) koster 250 kr pr time. Vi er 
fra bestyrelsen interesserede i at fortsætte trænersamarbejde i en eller anden udstrækning.

Ved afstemning blev det afgjort: 
 Budgettet for 2016-2017 er vedtaget 
 Kontingentet er uforandret. 
 Boldordningen fortsætter 1 år - hvorefter bestyrelsen ser nærmere på økonomien.

 
5) Behandling af indkomne forslag: 
Der er ikke indkommet forslag til forandringer.

6) Valg af bestyrelse:

Formanden (Anders Rune Munch) er ikke på valg i år, da han er valgt for en 2-årig periode
Kassereren (Lars Bruun) er valgt for en 2-årig periode.
Henning Jensen fortsætter i bestyrelsen i 1 år.
Henrik Leth forsætter i bestyrelsen i 1 år.
Jesper Ezme indtræder i bestyrelsen i 1 år. 
Jens Elgum fortsætter som suppleant i 1 år.

Morten Thygesen er valgt som revisor for en periode på 1 år.
Michael Nielsen er valgt som revisor suppleant for en periode på 1 år

Sune ønsker at stå som web-master og modtager information på login mv. fra Morten 

7) EVT:
Mike: Hvad gør vi i forhold til prøvetræning, sådan at vi både er large i forhold til at få medlemmer og 
ikke ligger andre til last med meget svage spillere?
Formanden: Lige nu er det fint at få nogle ekstra medlemmer, vi har jo ekstra baner om torsdagen. og 
skulle folk ligge for meget under niveau, så er det oftest at de ikke spørger, om de kan blive 
medlemmer.
Peter opfordrer til at supplere med andre sportsgrene (eksempelvis squash) til sociale arrangementer 
eller fx i forbindelse med generalforsamling.






