B1960 BADMINTON
Referat af generalforsamlingen den 25-4-2014 i Nørrebrohallen
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent.
2. Beretning over det forløbne år.
3. Regnskab for det forløbne år.
4. Budget for det kommende år.
- herunder fastsættelse af kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse, revisor samt suppleanter.
7. Eventuelt.
Fremmødte: Michael Nielsen, Michael K Thomsen (Formand), Lars Bruun (Kasserer), Henning Jensen,
Paw Lundgreen, Jens Thornemann, Henrik Leth og Morten Thygesen,
1) Valg af dirigent og referent
Henning Jensen: dirigent,
Morten Thygesen referent.
Dirigenten giver ordet videre til formanden og hans beretning af 2014:
2) Beretning over det forløbne år
Dirigenten giver ordet til Kasseren i forhold til fremlæggelse af regnskab og budget
3) Regnskab 2013
For at skabe et bedre overblik over regnskabet, er budget for 2013 også inddraget i dokumentet
'årsregnskab', hvilket er sket efter revisorens godkendelse af årsregnskabet.
Regnskabets poster, boldregnskab og spillertrøjebeholdning blev gennemgået.
Regnskab 2013 vedtages.
4) Budget 2014
Budgettet gennemgås
Paw undrer sig over hvorfor der ikke er sat penge af til turneringer, og spørger om vi kan deltage i
holdturneringen?
Budget for 2014 vedtages
Herudover vedtages det at:
• Kontingentet er uændret
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•

Boldordningen fortsætter til næste generalforsamling, men det er op til bestyrelsen at
monitorere om boldforbruget stiger og gribe ind, hvis der kommer en uventet stigning af
boldforbrug.

Det bemærkes i øvrigt at:
• Formand og Kasserer er fritaget for kontingent, mens bestyrelsesmedlemmer betaler halvt
kontingent. Suppleant betaler fuldt kontingent
5) Indkomne forslag:
Der er ingen indkomne forslag
6) Valg af bestyrelsen
Formanden er ikke på valg
Kasseren (Lars Bruun) vælges for 2 år.
Wayan Sri Holm, Jens Elgum og Henning Jensen vælges som bestyrelsesmedlemmer for 1 år
Henrik Leth vælges som suppleant til bestyrelsen for 1 år
Revisor: Michael Nielsen for 1år
Morten stopper i bestyrelsen.
Paws forespørgsel om deltagelse i turnering:
Formanden svarer at der ikke er et tilstrækkeligt antal spillere til at deltage i holdturneringen.
Endvidere spørges (mandagsspiller) om der på mandagsholdet er interesse for at deltage i turneringer.
Mandagsspiller svarer at 1-2 spillere er interesseret i at spille med andre klubber.
Formanden tilføjer at det mest realistiske er at spille med andre venskabsklubber.
Morten: I løbet af maj måned kommer der information omkring rækker der er mulige at stille op i. Hvis
der er rækker, hvor der ikke stilles lige så store krav til at antal spillere, som dem vi tidligere har
deltaget i, sender bestyrelsen en forespørgsel ud til medlemmerne omkring interessen for at deltage i en
turnering.
7) Evt:
(Kommentarrunde)
Mandagsspiller: Hvornår kommer der en ekstra double – og er det muligt at hente bolde på andre dage
end torsdag?
Lars: En mulighed er at du får en nøgle til klubskabet, der har vi også et lager af bolde.
Lars: Jeg gør opmærksom på at jeg er i undertal i bestyrelsen, men jeg ville gerne fremvise referater fra
møder på vores hjemmeside, og det er nødvendigt at få assistance til opdatering af hjemmesiden.
[Mandagsspiller]: Det er faktisk en god og overskuelig hjemmeside
Paw: I burde gøre mere opmærksom på jeres hjemmeside. Jeg var ikke klar over at klubben har en
hjemmeside
Lars: Der er link til den i størstedelen af de mails, der sendes ud.
Morten: Ja, vi kan da godt gøre opmærksom på den igen i en separat e-mail.
Michael N: jeg vil gerne gøre opmærksom på at magnet-navnenebrikkerne bør være opdateret.

