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Generalforsamling

d. 21-03-17 kl. 19.00

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 6 medlemmer op til 
generalforsamlingen. 

Dagsorden.

1. Valg af dirigent
Erik Kjærgaard blev foreslået og valgt. 

2. Beretninger.
Formanden fremlagde sin beretning, som udsendes med referatet. 
Der forespørges, om der er noget nyt vedr. timerne. Kirsten oplyser, at der er noget på 
bedding, men der er ikke noget aftalt endnu. Timerne andre steder vil blive tilbudt dem, 
som evt. får frataget sin time. Bestyrelsen vil fortsat arbejde for, at vi får lov til at 
beholde vores time om torsdagen. Der er kun plads til nye medlemmer i de sene timer 
ml. 22-23. 
Beretningen blev vedtaget. 

3. Forelæggelse af regnskab.
Kirsten fremlagde regnskabet og kommenterede dette. Regnskabet blev godkendt. 

4. Budget og fastsættelse af kontingent.
Kirsten oplyste, at der ikke udarbejdes budget. Kirsten foreslog, kontingentet forbliver 
uændret. Det blev foreslået, at nettene bliver udskiftet. Det bliver de. Kontingentet 
forbliver uændret. 

5. Indkomne forslag. 
Vedtægter
Kirsten gennemgik vedtægtsforslagene og efter en drøftelse blev forslaget vedtaget. 
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5a. Planer for det fremadrettede arbejde.
Kirsten oplyste, at vi fra næste sæson vil have Mobilepay, hvilket medfører, at der 
bliver pålagt et mindre beløb, når der købes bolde. 
Endvidere fortalte Kirsten om et forløb, som bestyrelsen er i gang med i øjeblikket, hvor
vi har en konsulent på fra DGI, som inspirerer os til nye tiltag i klubben. Hvis der er 
gode forslag fra medlemmerne, så er man velkommen til at melde ind. Bl.a. er vi i gang 
med at få flere ungdomsspillere. Jørgen fortæller også om forløbet med skolebadminton,
hvor vi i efteråret havde børn fra Kildevældsskolens 5. klasser til et par timers 
badminton to mandage i november. I år vil vi prøve at få en aftale med 
Sejergårdsskolen.
Der blev forespurgt til køb af bolde. Bestyrelsen vil oplyse i næste mail, at der vil blive 
salg af bolde på bestemte tidspunkter fra den kommende sæson. 

 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Valg af kasserer: Kirsten A. Andersen genopstiller. Hun er valgt for to år. 
Valg af sekretær: Kirsten L. Andersen genopstiller. Hun er valg for et år. 
Valg af suppleanter: vakant

7. Valg af revisorer.
Frank Christensen og Bodi Hansen genopstiller. De genvælges.

8. Eventuelt
Intet under dette punkt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen var slut kl. 20.00. 
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