HARESKOV BADMINTON
Referat af generalforsamling der blev afholdt
mandag den 28. oktober 2019 kl. 20.05
i Hareskov hallen, med følgende
dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent.
Bestyrelsen aflægger beretning.
Kassereren aflægger revideret regnskab.
Forslag fra bestyrelsen – kommende års aktiviteter, budget og fastsættelse af
kontingent.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen
Valg af kasserer for 2 år
(René Mørch)
Valg af ungdomsformand for 2 år (Thomas Hermansen)
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Marianne Klug Andersen, Lena Selander
Bitsch og Christian Svenningsen)
Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år
(Preben Dan)
7. Eventuelt
Ad 1 – Valg af dirigent:
Bo Gaarde blev valgt som dirigent.
Bo konstaterede, at mødet var lovligt varslet i henhold til klubbens vedtægter.
23 deltagere tilsluttede sig indkaldelsen til mødet som således var beslutningsdygtigt.
Ingrid Facius blev valgt til referent.
Ad 2 - Aflæggelse af bestyrelsens beretninger for det forløbne år.
a. Formandens skriftlige beretning var fremlagt til medlemmerne før mødet. Søren Dansholm
supplerede mundtligt enkelte emner blandt andet samarbejdet med kommunen og hallens øvrige
brugere som kører rigtigt godt takket være Mariannes store arbejde ved samarbejdsmøderne med
de øvrige klubber der bruger hallen.
Vores hold træning mandag, tirsdag og torsdag kører fint med god hjælp af HOLD SPORT som flere
efterhånden er tilmeldt. Problemet med onsdagstræningen er ikke løst endnu, vi håber at løse det i
indeværende sæson.
I sæsonens løb har der været flere vellykkede arrangementer bl.a. Måløv/Hareskov Cup,
juleturneringen og klubmesterskaberne hvor der har været stor opbakning til arrangementerne.
Der vil i den kommende sæson ske ændringer i hallen hvor bordtennis rummet bliver omdannet til
et motionsrum med en træner tilknyttet og hvor alle kan komme og deltage mod betaling.
Bordtennis bliver herefter midlertidigt flyttet til C rummet men kan senere flyttes til cafeteriet når
dette er blevet retableret med nyere og lettere inventar.
Der var en stor tak til alle der hjælper os med at få det hele til at gå op i en højere enhed. Til sidst
takkede Søren den siddende bestyrelse for godt samarbejde i årets løb. Også stor tak til Lone og
Teddy Galler som begge trådte ud af bestyrelsen i år.
Beretningen i sin helhed blev godkendt.
b. Motionistformandens beretning var også fremlagt til medlemmerne og her gennemgik Lisbeth
Christensen de forskellige aktiviteter der har været i årets løb. I sæsonen 2018/19 har Hareskov
Badminton haft 6 hold tilmeldt DGI’s Holdturnering:
1.
2.
3.
4.

Hareskov
Hareskov
Hareskov
Hareskov

1:
2:
3:
4:

Herrehold, serie 1
ved Søren Kleis
Herrehold, serie 3
ved Benny Fabricius
Herrehold, serie 4
ved Frank H. Andersen
Mixed hold, Mester/Eliterækken
ved Lotte Wilde
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5.
6.

Hareskov 5:
Hareskov 6:

Mixed hold, serie 1-2
Mixed hold

ved Teddy Galler (oprykkere, tillykke)
ved Lotte Frøsig

Foruden DGI turneringen har der været pæn aktivitet ved juleturneringen, klubmesterskaberne og
andre gode turneringer i det ganske danske land. De fleste invitationsturneringer ligger inde på de
forskellige klubbers hjemmeside men som regel sender vi mails herom ud til vores medlemmer
samt hænger dem op på opslagstavlen i forhallen.
I år er vi 23 medlemmer fra Hareskov som spiller med i en intern turnering i Værløse hvor der er 4
hold fra Værløse og et (næsten) rent Hareskov hold. Vi har foreløbigt kun spillet en kamp men jeg
har indtryk af at deltagerne synes det er hyggeligt og sjovt i modsætning til de eksterne
invitationsturneringer hvor der kun er få der deltager.
Derudover takkede Lisbeth spilplanlæggere, holdledere og andre frivillige, der lægger kræfter og
energi i Hareskov Badminton. Beretningen i sin helhed blev godkendt.
c. Ungdomsudvalgets beretning ved Stig Ljunggren, var igen i år optimistisk. Det ser ud til at
den store interesse for badminton i disse år er fordi vi har formået at skabe nogle rigtig gode og
trygge rammer for vores medlemmer. På alle hold er der helt og fuldt booket op både på pige –og
drengeholdet og for tiden er der flere på ventelisten. Vi har flere medlemmer der med glæde
deltager i div. eksterne turneringer foruden juleturneringen m.v. For at kunne give de unge
mennesker noget ekstra træning har vi fået tildelt to baner om onsdagen fra kl. 18.45 – 20.15.
Julehygge, klubmesterskaber og skovtur til Dyrehavsbakken ved sæsonens afslutning er blandt de
mange aktiviteter de unge mennesker også deltager i.
På nuværende tidspunkt har vi ca. 65 medlemmer i alderen 8-19 år.
Ingen kender fremtiden, men som det ser ud nu er jeg meget forhåbningsfuld for de kommende år.
Beretningen blev godkendt.
Ad - 3. Fremlæggelse til godkendelse af klubbens regnskab for 2018/19.
Kassereren gennemgik det reviderede og underskrevne regnskab og
kommenterede undervejs diverse poster. Årets resultat var et overskud på

kr. 22.229,73

Der var pr. 31.12.18: 187 medlemmer som følger: under 25 år – 65 / over 25 år –116 / 6 passive .
Generalforsamlingen godkendte forslag til næste års budget 2019/20.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad – 4. Forslag fra bestyrelsen.
Juleturnering afholdes lørdag den 30. november 2019, klubmesterskaberne afholdes i uge 17 -2020
med finalefest lørdag den 25. april 2020.
Kommende års budget. Kontingentet uændret.
Ad - 5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
Ad - 6. Valg til bestyrelsen.
a. René Mørch
blev valgt som kasserer for 2 år.
b. Thomas Hermansen
blev valgt som ungdomsformand for 2 år.
c. Marianne Klug Andersen, Lena Selander Bitsch
og Christian Svenningsen
blev valgt som medlemmer for 2 år
d. Preben Dan

blev valgt som revisorsuppleant for 1 år.

Ad – 7. Eventuelt.
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Husk at søge kommunen om hal tid til sommerbadminton. I sommeren 2020 skal træningen
om mandagen være fra kl.18.30 og om torsdagen fra kl. 19.30.
Harpiks er blevet forbudt i hallen men ses stadig af og til – følge op på rengøringen af hal gulvet.
Bordtennis ønsker bedre forhold til udførelsen af sporten – tages op med kommunen.
Brandsikkerheden i hallen ikke god. Tages op med kommunen.
Søren Dansholm overrakte en gave til Lone og Teddy Galler som træder ud af bestyrelsen, med tak
for mange års godt samarbejde.
Formanden sluttede mødet og takkede for god ro og orden.
Mødet afsluttet kl. 21.30

______________________
Søren Dansholm (formand)

Referatets rigtighed bekræftet: 01.11.2019

____________________
Bo Gaarde (dirigent)

______________________
Ingrid Facius (referent)
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