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B1960 Generalforsamling 2021 
1. Valg af dirigent og referent 

Mark valgt som dirigent. 
Ulrik valg som referant. 

2. Beretning over det forløbne år 
Formandens beretning. Sommerfesten var et highlight - viste det gode fællesskab i klubben. 
Vi fik ikke spillet så meget badminton som vi kunne have ønsket os pga. Corona - på mange 
måder et atypisk år. 

Spørgsmål: Hvor mange medlemmer har klubben? Nuværende er 32 - var helt nede på 20 
på et tidspunkt under Corona. Torsdage: 14 spillere i gennemsnit pt. 
Skal vi op mod 40 medlemmer? Det vides ikke, men vi holder åbent for nye medlemmer. 

Formandens beretning blev godkendt. 

3. Regnskab for det forløbne år 
Kasserer gennemgik regnskab for 2020 samt driftsregnskabet for 2021. 
Spørgsmål: Lave tal for gæstespillere? Kasserer og formand har besvaret spørgsmålet 
tilfredsstillende. 

Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget for det kommende år 
Kasserer har sat antal medlemmer og antal gæstespillere lidt lavt, så man er sikker på, at 
budgettet holder. 

Spørgsmål: Hvad betyder baneleje? Siden 2019 har man skulle betale 10 kr. pr bane pr 
time. Kasserer opdaterer posten i 2022 budgettet, da det var sat til beløbet for kun et halvt 
år. 
Spørgsmål: Hvad er diverse? Der var ikke noget på posten i 2020 eller 2021, men det er fint 
at have. 

Budgettet blev godkendt. 

5. Indkomne forslag 

Penge fra Nørrebrohallen - forslag fra klubben 
● Bedre lys i hallen 
● Bedre rengøring (baner og omklædning) 
● Koste ved banerne 
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● Fugtskab til badmintonbolde 
○ Line: I tidligere klub fik de doneret et skab af Tuborgfondet (30.000kr) - Line 

forhører sig om dette, så vi måske kan gøre det samme. 
○ Finansiering og/eller placering af skab er i spil 

● Genetablering af vandpost i foyeren 
● Maling: Anden ensartet farve end hvid på væggene 
● Mulighed for sted til social samvær efter træning 

Status på mandagsholdet - Mark spørger ind 
Henrik beretter, at de pt. kun er tre faste spillere og bliver suppleret godt af torsdagsspillere. 
Det er fedt, at der kommer så mange - det fungerer rigtig godt og køres via Doodle. 

6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter 
a) Anders Rune - modtager genvalg som formand. 
b) Mark Hessellund - modtager genvalg som bestyrelsesmedlem. 
c) Henrik Leth - modtager genvalg som bestyrelsesmedlem. 
d) Daniel - modtager valg som bestyrelsesmedlem. 
e) Jens Elgum - modtager genvalg som suppleant til bestyrelsen. 
f) Ulrik Pedersen - modtager valg som revisor. 
g) Erik - modtager valg som revisorsuppleant. 
h) Jens U - modtager valg som webmaster. 
i) Mathias - modtager valg for 1 år som kasserer. 

7. Eventuelt 
● Juleafslutning/juleturnering: Mathias laver måske noget. 
● Julefrokost: Forslag er, at det bliver i det nye år (2022). Bestyrelsen kigger på det. 
● Jens Elgum: Er rigtig glad for, at der er kommet nye kræfter til bestyrelsen. 
● Vi overvejer, om vi skal ansøge om baner fra 20-22 om mandagen, når man igen kan 

søge om baner. 
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