
Referat B1960 generalforsamling 2022 - 17-11-22 

Punkt 0: Godkendelse af generalforsamlingens validitet.

Da generalforsamlingen ikke blev indkaldt i tide (3 uger før i stedet for 4 uger før), er denne ikke 
som udgangspunkt gældende, medmindre generalforsamlingen godkender denne. 
Generalforsamlingen blev alle enige om at godkende den.

Punkt 1: Valg af dirigent og referent. 

Mark valgt som dirigent. Ulrik valgt som referent. 

Punkt 2: Formandens beretning for det forløbne år. 

Formandens beretning blev gennemført. Særlig tak til Bestyrelsen og Jens U for arbejde med 
hjemmeside. 

Punkt 3: Regnskab for det forløbne år.

Havde nedsat kontingent i det første halvdel af 2021. 

Det ændrer sig i 2022 og fremover. Stor diskrepens mellem indtægter og udgifter. Det kom bl.a. i 
form af stort indkøb af bolde, medlemsarrangementer, m.m. 

Der var også et DGI medlemskab på 555kr/årligt. Det kan diskuteres, om det er nødvendigt. 

Der var et underskud i 2021 på ca. 5500 kr., hvilket dog var noget lavere end det, der var 
budgetteret med. 

Baneleje for 2020 og 2021 har der ikke kommet nogen regning på. Det skal måske undersøges, 
selvom det kan være relateret til corona. Dog har vi heller ikke modtaget faktura for 2022. 

Pt. ligner det, at vi har 38 betalende medlemmer. For et års tid siden, var der ca. kun 20 + betalende 
medlemmer. Så det er meget positivt. 

Regnskabet 2021 blev godkendt af generalforsamlingen. 

Driftsregnskabet 2022: 

Pr. dags dato, så ligger årets indtægter på ca. 24.000kr og ca. udgifter på 15.000kr. Dog er der snart 
behov for boldindkøb (ca. 9.000kr) og en DGI medlemskab. Så resultatet kommer nok ca. til at gå i 
0.  Egenkapital pt. er 21.625 kroner. 

2022 budgettet er blevet godkendt. 

Obs-punkter til bestyrelsen: 

- Skal man fortsat være medlem af DGI? Der er umiddelbart gode argumenter for, at man fortsat 
forbliver medlem. 
- Opfølgning på manglende faktura på baneleje



Punkt 4: Budget for det kommende år.

Budget for 2023 er lagt meget konservativt. Så der vil nok komme en del mere indtægt pga. flere 
betalende medlemmer. Dog vil boldforbruget der også stige lidt. 

Spørgsmål, om alle får betalt. Det svarer kasseren på, at der er kommet styr på med en opdateret 
medlemsliste. 

Punkt 4.1: Forslag fra bestyrelsen er, at vi hæver kontingentet til 600 kr / halvår. 

Spørgsmål til, hvorfor det skal stige? Der bliver svaret, at man gerne vil have en kassebeholdning på
ca. 20.000 kroner. Pt. er der over 20.000 kroner i kassebeholdningen, men der udtages ca. 9.000 
kroner snarligt, da der skal købes nye bolde. Der argumenteres også for, at der potentielt set kan 
komme en stor ukendt faktura på baneleje. 

Bestyrelsen argumenterer for: 

- Vil gerne have luft til at lave medlemsarrangementer.
- Vil gerne have en sund økonomi ift. bufferen.
- Der er stigende inflation og andet der gør, at udgifterne nok vil stige
- Klubben er måske et af de billigste steder at spille badminton i Danmark
- Har ikke en balanceøkonomi som det er lige nu, da der historisk set har været en for høj 
kassebeholdning, som efterhånden er nede i niveau
- Kontingentet har været for lavt indtil nu
- Det er meningen, at pengene også skal flyde tilbage til medlemerne, der ønsker at deltage i sociale 
arrangementer.

Afstemning: 9 for og 1 blank - dermed forslaget vedtaget. Det gælder for opkrævningen 
januar 2023. 

Anbefaling fra generalforsamlingen, at man reviderer kontingentet oftere, så der måske ikke 
kommer 150 kroners stigninger. 

Der blev også nævnt, at en inflationskorrigering kunne være relevant. Det kan bestyrelsen kigge på, 
hvis de finder det relevant. 

Philip nævner, at han arbejder for Royal Unibrew og kan købe billige drikkevarer derigennem. 

Punkt 5: Behandling af indkomne forslag fra medlemmerne. 

Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne. 

Punkt 6: Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.

0. Henrik Leth er i bestyrelsen og modtog genvalg.
1. Mathias Sørensen er kasserer og modtog genvalg.
2. Mark Hessellund Beanland er i bestyrelsen og modtog genvalg.
3. Daniel Svendsen er i bestyrelsen og modtog genvalg
4. Suppleant til bestyrelsen er Daniel Lindberg blev valgt ind.
5. Ulrik Pedersen er revisor og modtog genvalg
6. Revisorsuppleant er Philip Schulze blev valgt ind.
7. Jens Ullerup er webmaster og modtog genvalg.



Formand Anders Rune Munch valgt for 2 årig periode ved sidste GF – ej på valg. 

Punkt 7: Eventuelt.
 
- Spørgsmål fra Jens U: Giver det mening, at flere folk har nøgler? Bestyrelsen er åbne overfor det, 
men vil gerne vende det om og sige, hvis det er et problem, så del det ud til dem, der er der ofte. 
Forslag, at Daniel L kunne få en nøgle - den tager bestyrelsen med til efterretning.

- Spørgsmål fra Mark: Skal vi optage flere medlemmer (Pt. er der 38 betalende medlemmer - der 
har tidligere været diskuteret, at der ikke skulle være mere end 35 betalende medlemmer). Er det 
vigtigst, at vi sikrer os, at der altid bliver brugt baner eller skal man sikre sig, at der aldrig er for 
mange? Det er svært at ramme 20 spillere hver torsdag - har ikke datagrundlaget til det. 
Overvejende stemning for, at balancen er fin lige nu - dog vil folk hellere være lidt under end over 
20 deltagere + det er rart, at kunne spille en single en gang imellem. Der findes forskellige andre 
løsninger (fx Holdsport app), hvor man kan få datapunkter ind. Det kan bestyrelsen kigge på. 


