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Referat generalforsamling torsdag d. 20. marts 2014 

Formanden bød velkommen 

1. Valg af dirigent. 
 
Ole Weien Svendsen blev valgt 
 
Referent Karin Christiansen 

 
2. Formandens beretning. 

 

Navneændring af klubben: 

Klubbens navn blev formelt ændret per 1. august 2013 så vi nu hedder Birkerød BK13 med ny 
webadresse: www.bbk13.dk. Juridisk blev vi vejledt til ikke at gå tilbage til BBK, da det kunne 
give problemer efter klubben var gået konkurs. 

Vedrørende seniorafdelingen: 

Desværre var der så få seniorer tilbage i slutningen af foregående sæson at det var næsten 
umulig at stille hold til turneringen. Antallet af seniorer til tirs/torsdags træningerne var også 
stærkt faldende. Det betød desværre at vi måtte beslutte at stoppe med at have en træner 
ansat til de få tilbageværende (de fleste af de unge ønskede heller ikke at fortsætte da det 
sociale var forsvundet med så få tilbageværende). Derfor har klubben i dag ikke en 
seniorafdeling. 

Vi håber dog at det i løbet af nogle år kan genskabes med de mere end 100 ungdomsspillere vi 
har på nuværende tidspunkt. 

Vedrørende ungdomsafdelingen: 

Her har der desværre været en forholdvis stor udskiftning i trænerstaben og det er især gået 
ud over onsdagsholdene. Vi er på nuværende tidspunkt i gang med at lave kontrakter for den 
nye sæson hvor vi får flere ”professionelle” trænere med både de relevante 
træneruddannelser og lang trænererfaring. Derfor ser vi frem til den nye sæson med 
optimisme og håber det vil blive godt modtaget af ungdomsspillerne. 

 

Vedrørende motionistafdelingen: 

Her har vi fået tilgang af flere der før spillede på seniorholdet og der har været fuldt booket på 
onsdagsholdet fra kl. 18-20. Vi har derfor startet et nyt hold om tirsdagen fra kl. 18.30-20.00, 
men itv. kun med 5-6 deltagere. 

 

http://www.bbk13.dk/
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Økonomien: 

Baneudlejning med billigere banetider efter kl. 21 samt fredag og lørdag har desværre ikke 
givet nogen nævneværdig effekt. Vi havde håbet der ville blive solgt nogle flere familiebaner 
fredag og lørdag, men det er desværre ikke tilfældet. 

Idet der ikke har været ansat en seniortræner i 2. halvdel af sæsonen er økonomien forbedret 
og har givet et overskud. 

Med vores satsning af bedre trænere til ungdomsafdelingen i 2014 og deraf højere 
trænerudgifter forventes resultatet at balancere for 2014. 

Banetider: 

Vi har fået tildelt de samme banetider som i indeværende sæson af Rudersdal kommune. 

Øvrige: 

Ungdomsspillerne har været gode til at bruge nogle af de brugte bold til opvarmning fra de 
indsamlede bolde og desuden en mindreforbrug p.g.a. at vi ikke længere har seniorafdelingen. 
Dette har i alt givet en besparelse på boldforbruget på omkring kr. 25.000. 

Formandens beretning blev godkendt. 
 

3. Spilleudvalgenes beretning: 
 

a. Ungdomsudvalgsformandens beretning. 
 
Der blev desværre ikke valgt en Ungdomsudvalgsformand på generalforsamlingen i marts 
2013. 
 
Debbie har derfor varetaget både posten som Ungdomsudvalgsformand og cheftræner siden 
generalforsamlingen. Det forenes ikke særligt godt at varetage begge job. 
 
Debbie kan derfor fortælle at det har været et svært år. 
 
Der bliver i den kommende sæson ansat en ny professionel træner fra Farum, som skal arbejde 
sammen med Debbie om at få ungdomsafdelingen strømlinet yderligere. 
 
I øjeblikket træner 80 børn 2 til 3 gange om ugen. 
 
U13-15 træner 3 gange om ugen. De spiller også holdkampe. 
 
Vi tiltrækker nye trænere, som er dygtige. 
 
Flere spillere er begyndt at deltage i åbne turneringer. 
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Desværre har der været problemer med SBKR da de glemte os i starten og senere placeret 
vore spillere i for høje rækker. De har kæmpet bravt og fået erfaring, men fået for mange 
nederlag. De vil blive bedre placeret i den kommende sæson. 
 
Håber at det vil lykkes at får gang i nye forældre, som kan være med til at videreudvikle 
ungdomsafdelingen. 

 
b. Motionistudvalgsformandens beretning. 

  
  Sæson 2013-14. 

      I den nu forgangne sæson, har BBK 13 gjort sig i regi af DGI med 4 hold. 

     2 mix-hold og 2 drengehold. 

Mix-holdene optrådte i serie 3 pulje 1, det ene var rykket ned og det andet var rykket op,                   
hvilket afstedkom, at 1. runde var et indbyrdes forhold, der blev delt, 6-6. 

Sæsonens efterfølgende resultat er blevet, at hold 2 er blevet nr. 2 i puljen, p.g.a. administrativt 
”fusk” fra anden side, så holdet urimeligt står til oprykning. Hold 1 opnåede pladsen som 5’er af 
8 hold. 

Drengeholdet ELITE blev nr. 8 af 10, efter de 9 kampe. Her blev nogle kampe afgjort på 
skrivebordet, nogle der ikke kunne stille hold eller finde kampdage, hvilket bragte drengene 
meget tæt på nedrykningsstregen, men de klarede den. 

Drengeholdet i SERIE 3 har haft en hård sæson. Dels har de kæmpet mod 6 andre hold, samt for 
holdlederen, problemet med at stille hold. 

Men da det i sidste kamp skulle afgøres, hvem der skulle være over eller under stregen, trådte 
holdet i karakter og vandt 4-2, og forbliver i serie 3. 

Så, tak til holdlederne Rene – Henrik og Kim, der gang på gang må arbejde med at samle spillere 
til kampene, og bestemt også en tak til Henrik for arbejdet som min sekretær i forbindelse med 
registrering af spillere. 

Ser frem til en ny god sæson efter sommerperioden. 

c. Torsdagklubsformandens beretning. 

Mette kan fortælle at torsdags holdet er minimum 8 og flest når vi er 16. 
Man hygger sig meget med badminton torsdag formiddag mellem 10.00 og 11.00. Herefter 
drikkes der en kop kaffe og sludres inden man går hjem igen mellem 11.30 og 12.00. 
Sæsonen starter altid med en velkomstturnering, som starter med morgenkaffe kl. 09.00. 
Turnering kl. 10.00 til ca. 11.30. Herefter gør alle sig klar til frokost, hvor flere kommer med 
forskellige retter. Endelig sluttes af med kaffe og kage. 
Det samme gentager sig til jul og når sæsonen slutter i april. 
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 I maj måned tager både nuværende og tidligere spillere så på skovtur. 
 
4. Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
Eva Sørensen accepterede at blive kasserer på sidste generalforsamling da Henrik Skafte fratrådte efter 
mange år på pladsen. Det viste sig dog hurtigt at jobbet var meget mere tidskrævende end først 
antaget og da Eva stadig er på fuld tid overtog Karin en stor del af jobbet. Det viser jo bare hvor stor 
indsats Henrik har gjort tidligere. Kassereren er på valg i lige år og Eva har besluttet ikke at fortsætte. 
Jeg vil gerne takke Eva for at hun tog jobbet i det forgangne år. 

Regnskabet viser for 2013 et overskud på  næsten kr. 76.000. 

Man kan se i noterne at der er færre indtægter på kontingent. 

Der er ingen sponsorindtægter da aftalen med RSL var at der skulle leveres poloer og lignende udstyr. 
Det har imidlertid vist sig, at leveringen af dette først kan ske omkring uge 19. Det vil derfor først 
komme klubben til gode i sæsonen efter sommerferien. 

Administrationen er mindre. 

Boldforbruget er mindre en budgetteret. Det skyldes primært, at vi ikke længere har en seniorafdeling 
og at børnene er gode til at træne med brugte bolde. 

Kontingentindtægten for firmaer er blevet større end budgetteret, da den indeholder sidste års indtægt 
fra 1 af de 2 firmaer vi har aftale med. 

Vi har haft færre baneudlejninger og færre ungdomsspillere end forventet.  

Til gengæld er det opvejet af besparelse både på lønninger (ingen seniortræner) samt besparelse på 
bolde.  

5. Indkomne forslag – Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen. 
 
Der ikke kommet forslag. 
 
6. Kassereren forelægger bestyrelsens budgetforslag, herunder fremtidige 
kontingenter til godkendelse. 

 
Regnskabet for 2013 viser et overskud på ca. kr. 76.000. Det positive resultat skyldes især at vi ikke har 

haft ansat en træner til seniorer.vi Ændringen skyldes justering af træningerlønningerne fra sæsonstart 

2012/2013.  

Der er nogle få bemærkninger til regnskabet: 

1. Kontingentindtægten blev væsentligt mindre end forudset, især på salg af baneleje derfor er der 

taget højde for dette i den nye sæson. 

2. Trænerlønningerne er lidt mindre end budgetteret og dertil besparelsen uden seniortræner. 

3. Boldforbruget er næsten reduceret med kr. 25.000 i forhold til budgettet. 

4. Tilbagebetaling fra Rudersdal kommune for betalt elregning i 2011 på kr. 11.000. 



Birkerød Badminton Klub – BBK13 
Topstykket 26 – 3460 Birkerød 

CVR – nr 30940245 
 Tlf.: 29 89 80 71 

 

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger 

 
Under punktet kom endvidere emnet Reklameskilte op til diskusion. Kommunen er forespurgt 
om man måtte sætte reklameskilte op, med det er blevet afvist. De nuværende sklite er gamle 
og stammer fra perioden hvor klubben var en selvejende klub. 
 
Klubben har indvesteret i en ny opvaskemaskine, da den gamle ikke kunne bruges længere og 
kommunen ikke ville sætte en ny op. 
 
 

  Kontingentoversigt sæson 2014 - 2015     
 Nr.  Tekst Enhed Pris 
 1 Fast banetid inden kl. 14, mandag til torsdag i badmintonhallen 

Pr. bane  Kr. 2400  

 2 Fast banetid efter kl. 14 og indtil kl. 21, mandag torsdag badmintonhallen *) 
Pr. bane  Kr. 4000  

 3 Fast banetid efter kl. 21 og indtil kl. 23 mandag til torsdag i badmintonhallen **) 
Pr. bane  Kr. 2500  

 
4 

Fast banetid fredag og lørdag i badmintonhallen (kan også anvendes til familiebadminton 
med en eller flere familier) **) 

Pr. bane  Kr. 2500  

 5 Fast banetid i Sjælsøhallen single mandag og onsdag indtil kl 21.00 
Pr. bane  Kr. 1800  

 6 Fast banetid i Sjælsøhallen double mandag og onsdag indtil kl 21.00 
Pr. bane  Kr. 3600  

 7 Fast banetid i Sjælsøhallen single mandag og onsdag fra kl. 21.00 samt fredag 
Pr. bane  Kr. 1200  

 8 Fast banetid i Sjælsøhallen double mandag og onsdag fra kl 21.00 samt fredag og søndag 
Pr. bane  Kr.2000  

 

9 
Ekstra banetid(er) medlemmer med fast banetid: (50% af billigste baneleje refunderes 
efterfølgende) 

Pr. 
person  

  

 
10 Fællestræning motionister (tirsdag kl. 18.30 – 19.30) inklusive bolde  

Pr. 
person 

 Kr. 1400  

 11 Fællestræning motionister (onsdag kl. 18 – 20) inklusive bolde  
Pr. 

person 
 Kr. 2000  

 12 Torsdagsklubben (torsdag kl. 10 til 11) inklusive bolde 
Pr. 

person 
 Kr. 800  

 13 Spillere UDEN fast banetid, ”Spil når du vil på en ledig bane” 
Pr. 

person 
 Kr. 800  

 14 Ungdomsspillere med 1 spilletid om ugen inklusive bolde og træner 
Pr. 

person 
 Kr. 1200  

 15 Ungdomsspillere med 2 spilletider om ugen inklusive bolde og træner 
Pr. 

person 
 Kr. 1500  

 16 Ungdomsspillere med 3 eller flere spilletider om ugen inklusive bolde og træner 
Pr. 

person 
 Kr. 1700  

 

     Kontingenterne gælder for en hel sæson.  

   

 
*) Giver også ret til at spille på andre tidspunkter som "spil når du vil på ledige baner" 

   

 
**) Giver også ret til at spille på andre tidspunkter man-torsdag efter kl. 21 samt fredag og lørdag som "spil når du vil på ledige baner" 

 
Budget og kontingenterne blev godkendt. 
 
7. Valg til bestyrelse 
 



Birkerød Badminton Klub – BBK13 
Topstykket 26 – 3460 Birkerød 

CVR – nr 30940245 
 Tlf.: 29 89 80 71 

a. Mangler 2-3 bestyrelsesmedlemmer til valg for 2 år. 
 
Kristine Karpf Hjortø lod sig overtale til at komme med i bestyrelsen som menigt medlem. 
 
b. Kasserer, Eva Sørensen tiltrådte sidste år, og er på valg i år, men ønsker ikke at fortsætte.  
Der skal vælges en ny kasserer. 
 
Karin Christiansen valgt til kasserer. 
 
c. Vi har i den forløbne sæson ikke haft en ungdomsspillerudvalgsformand og et stort problem at 
arbejdet skal gøres af cheftræneren så vi håber at det kan lade sig gøre at finde en fra 
forældregruppen  til at aflaste cheftræneren. 
 
Debbie vil gerne påtage sig at prøve at holde fat i trådene, men vil ikke være ungdomsudvalgsformand. 
 
Der blev ikke valgt nogen, så bestyrelsen må påtage sig opgaven. 
 
Man håber på at man i forældregruppen kan finde en måde, at inddrage flere forældre i arbejdet. Så 
man kan påtage sig små opgaver, som er overkommeligt for en børnefamilie. Det vil der blive arbejdet 
på i løbet af den kommende sæson. 

 
d. Valg af 2 revisorer. Nuværende revisorer Vibeke Hald og Mette Skagen er villige til genvalg.  

 
Vibeke Hald og Mette Skagen blev genvalgt. 
 
8. Eventuelt 
 

Under dette punkt blev der bl.a. fremført resultatet af et brainstormingsmøde, hvor 
forældregruppen havde drøftet målsætningen for klubbens ungdomsafdeling: 

Sportslig målsætning: udvikle de bedste talenter, med fokus på teknik, forståelse for det 
taktiske, træning som er niveau inddelt med det for øje at alle skal have det sjovt, men samtidig 
også lære noget og blive bedre badmintonspillere. Altid med professionelle trænere, godt 
hjulpet af vores egne talenter. 

Social målsætning: Alle skal have det sjovt, der er plads til alle, øvede så vel som uøvede. Også 
efter træning, hvor vi et par gange i sæsonen mødes til hygge aftener, f.eks. Pizza/badminton 
og lignende. 

 

Dirigenten kunne herefter takke for god ro og orden. 

 

Formanden kunne endelig takke dirigenten for indsatsen. 

 

Referent: Karin Christiansen 


