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Fremmødte
Anders M, Jesper S, Henning J, Henrik L, Lars B, Michael N, Casper Schack, Mike K, Nadia 
P, Casper Sejr, Mathias H-P, Christian H, Jens E, Peter H.

Formanden erklærede mødet for åbent, og begyndte sin indledende beretning. Den blev dog 
kort afbrudt af Michael N, der påpegede at vi nok burde få valgt en dirigent og en referent 
inden.

1. Valg af dirigent og referent
Henning påtog sig troligt opgaven som dirigent og Jesper tilbød at være referent, begge med 
godkendelse fra de fremmødte.

2. Beretning over det forløbne år
Hermed fortsatte formanden sin beretning. Han nævnte, at vi jo først og fremmest er en 
hyggelig og social klub, hvilket medlemmerne også udviste glæde ved. Der blev beklaget over 
de ændrede træningstider igennem vinterhalvåret – surt, men det er jo gået godt alligevel. 
Det var udelukkende pga. dårlig forberedelse og det tog formanden på sig.
Så blev der også holdt en spændende julefrokost i 2016, hvor der opstod problemer med 
bookingen, maden og planlægningen, men der var Henning hurtig og fik ordnet det så vi 
kunne hygge os alligevel – og få lidt ekstra, gratis øl!
Af øvrige væsentlige begivenheder blev nævnt vores træner, Glen Hagensen, der jo sluttede 
sine forløb d. 6. april. Generelt har alle været godt tilfredse og klubben vil gerne fortsætte 
hvis medlemmerne er med på idéen. Det blev også nævnt at Glen selv har været glad for at 
træne os.

Formanden kunne desuden fortælle, at medlemstallet har været stigende i det sidste år, men 
nævner også spørgsmålet, om vi er ved at have nået en øvre grænse på torsdagsholdet (der er
stadig 4 pladser fri om mandagen).

Formanden belyser også, at der kan være lidt diskrepans i forskellen på niveauet blandt 
spillerne. Man vil jo ofte gerne spille nogle intense kampe for at få levet kamplysten ud, men 
bliver også sat i lidt blandede hold hvor det ikke altid kører i "samme tempo". Men sådan er 
det jo, når klubben fokuserer mere på det sociale end det professionelle (det skal være sjovt 
at spille badminton!).

Formanden afslutter med en lille takkerunde: Jesper takkes for sit arbejde med den nye 
hjemmeside, Henrik takkes for at holde styr på mandagsholdet og dertilhørende 
boldforbrug, Jens for sit habile arbejde som holdsætter. Michael takkes for sit gode humør og



'vittige' kommentarer, Henning som den evige arrangør til alle arrangementerne. Lars får en 
stor tak for sit arbejde med regnskaberne, medlemshåndtering og generelt hjælp til Anders.

Hermed slutter formanden og spørger om der er nogle kommentarer til beretningen.

Her takker Lars for beretningen og kommenterer på Anders' snak om forskellen på spillerne 
– sådan er klubben jo, og det er vi generelt glade for.

Michael spørger ang. medlemsgrænse, om de nye medlemmer får af vide, at der også er en 
bane fri om mandagen, og der svares at de gør de i så vidt omfang som muligt.

Henning vil gerne bemærke overfor medlemmerne, at træningstidernes skiften forsætter 
igennem året. Klubben vil forsøge at få de gamle (mere stabile) tider tilbage i 2018 – det kan 
der søges om i februar.

3. Regnskab for det forløbne år.
Lars starter med at pointere, at han helst vil have betalinger direkte i banken – så er det 
lettere at holde styr på indtægter og udgifter i regnskabet. MobilePay er noget skidt. 

Morten Thygesen, vores revisor, har skrevet regnskabet under, der var umiddelbart intet at 
bemærke.

Lars gennemgår regnskabet, som det står i papiret medlemmerne har fået sendt ud. 
Boldforbruget er naturligvis størst, derudover er der udgifter til de bestyrelsesmøder der 
afholdes i gennem året, samt klubarrangementer såsom julefrokoster og nærværende 
generalforsamling. I 2016 har vi desuden også haft en ny udgift til træneren, Glen.

Vi svinger generelt mellem 24 og 36 medlemmer. Boldforbruget er ikke steget siden sidst, 
muligvis fordi vi er gået over til at bruge brugte bolde til opvarmningen.

Mike noterer, at vi stadig har medlemstrøjer til salg, og opfordrer medlemmerne til at købe, 
så de kan iføre sig klubbens identitet og samtidig styrke budgettet. Der var "et par 
medlemmer" der havde lovet at få lavet et inventar over trøjerne og få fremvist dem til 
træningen, det lovede de endnu engang at få taget hånd om (Anders og Jesper!)

Regnskabet godkendes.

4. Budget for det kommende år
I budgettet for 2017 vil klubben gerne forsætte medlemskabet i DGI. Dette er med henblik på
yderligere træning med Glen Hagensen.

Michael påpeger, at vi har haft lidt underskud de sidste par år, og vil gerne høre hvad 
klubben vil gøre fremadrettet. Lars fortæller, at vi tager det op til revision år for år, og da vi 
stadig har penge på kistebunden (omkring kr. 40.000) synes han ikke det skader at bruge 
lidt af dem til gavn for klubbens medlemmer. Han foreslår at vi kan kigge nærmere på 
løsninger når vores indestående er faldet til f.eks. kr. 20.000.

Kontingentet for sæsonen holdes uforandret på kr. 300/halvår for medlemmer, kr. 
150/halvår for bestyrelsesmedlemmer og kr. 0 for formand og kasserer.

Budgettet godkendes.

5. Behandling af indkomne forslag
1) Forslag om fortsat frit boldforbrug for klubben. Forslaget godkendes.



2) Forslag om yderligere træning med Glen Hagensen
Mike spørger om vi kunne køre hver 3. uge i stedet for hver anden, således at man 
også fik nogle "hele" kampdage ind imellem træningen.
Nadia efterspørger til gengæld 2 timers fuld træning, i stedet for den ene vi har kørt 
med i forløbet, for bedre at kunne træne øvelserne igennem.
Peter nævner, at man også kunne dele hallen op i to – dem der vil træne og dem der 
vil spille. 
Casper Schack efterspørger også, om vi kan fokusere over en periode på nogle 
bestemte træningsøvelser. Mulighederne diskuteres.

Michael spørger Henrik, om mandagsholdet også er interesserede i træning. Henrik 
vil tage det op med resten af holdet.

Bestyrelsen beslutter, at klubben vil forsætte træningen med Glen, og vil tage alle de 
ovennævnte forslag i betragtning inden noget endeligt forløb bliver fastlagt.

3) Forslag om at afholde et internt klubmesterskab
Flere muligheder for dette diskuteres om bordet. Skal det være én dag (f.eks. en 
lørdag) eller skal det være noget der kører over flere torsdage? Generelt er der fin 
opbakning om idéen, og en kort afstemning fastslår, at vi vil sætte en 
mesterskabsturnering op.
Casper Schack påtager sig opgaven med at sætte det op, og torsdagsmodellen droppes
til fordel for en 1-dags turnering. Det aftales også, at der ikke skal være 
diskrimination blandt kønnene – alle spiller mod alle. Det foreslås at det kunne blive 
en lørdag i oktober, Casper Schack lover at vende tilbage med en plan.

Så blev der også foreslået at vi laver en løbende intern rangliste, baseret på 
udfordrings kampe. Folk er venligt stemt for ideen, men for at have et udgangspunkt 
foreslås det, at ranglisten baseres på udfaldet af turneringen. Dette vil Casper Schack 
også gerne tage sig af at få sat op.

Det noteres her, at sådan en dag vil koste lidt af kassebeholdningen, hvilket vil gå ud 
over det allerede godkendte budget. Dette accepteres af forsamlingen.

4) Forslag om at flytte træningen til Grøndalscentret
Det nævnes, at parkering ved Nørrebrohallen er blevet dyrt og forholdene i hallen er 
ikke optimale. Diskussionen kommer ind på, at parkerings forhold osv. også er 
kommunale anliggender, og svære at lave om på. Mht. forhold i hallen påpeger Peter, 
at man kan tilmelde sig beslutningsprocesserne i hallens bestyrelse, hvis man gerne 
vil ændre noget – han har oplevet dem som meget lydhøre og forandringsvillige, hvis 
der er grundlag for det. Men det koster selvfølgelig den tid, man er villig til at lægge i 
det.

Sejr så gerne, at klubben forblev i Nørrebrohallen. Jens mener også, at det ville være 
synd, da klubben altid har hørt hjemme her på Nørrebro. Henning er enig og påpeger
desuden, at hvis vi ønsker at gå den vej, bør vi nok tage et kig i vedtægterne inden.

Der stemmes om forslaget, men med kun 2 stemmer for og 12 imod, er forslaget 
faldet.



6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter
Formanden Anders Rune Munch genvælges for 2 år
Kassereren Lars Bruun skal først til genvalg næste år
Bestyrelsesmedlem Henrik Leth genvælges for 1 år
Bestyrelsesmedlem Henning Jensen genvælges for 1 år 
Bestyrelsesmedlem Jesper Ezme Sørensen genvælges for 1 år
Revisor Morten Thygesen genvælges for 1 år
Suppleanten Jens Elgum genvælges for 1 år
Webmaster Jesper Ezme Sørensen genvælges for 1 år

7. Eventuelt
Der diskuteres om der skal sættes et medlemsloft. Da vi kun har 5 baner om torsdagen kan vi
kun spille 20 medlemmer samtidigt. Det påpeges dog, at vi som regel ikke er fuldtallige og 
derfor sjældent har problemer med oversidninger. Derudover har klubben stadig en tom 
bane om mandagen, der frit kan benyttes.

Peter mener, at hvis der er for få baner, bør medlemmerne have førsteret over eventuelle 
gæster. Jens er dog uenig, da han mener at gæsterne – der jo betaler kr. 50 per gang – har 
lige så meget ret til at spille og at vi bør have alle med for at fremhæve klubbens gode 
solidaritetsfølelse og opretholde vores sociale ry.

Vi snakker om at det må kunne ordnes med oversidninger og udskiftninger, det vil alligevel 
ikke være ret mange ad gangen, der må sidde over. Det nævnes også at der ofte i sidste 
halvdel af træningen som regel er nogle der forlader hallen og frigør plads. 

Casper Schack foreslår at bestyrelsen tager fat i at få udarbejdet et løsningsforslag, hvilket 
accepteres.

Til slut fortæller Schack til forsamlingen, at det har været en dejlig oplevelse at komme ind i 
klubben. Han kom for noget der var lokalt og hyggeligt, og det har han oplevet positivt og har
været meget glad for. 

Klubben takker for de venlige ord og generalforsamlingen ophæves.
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