Referat fra generalforsamling i GSB 12. april 2018

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Karin Kubista blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Karin Kubista blev også valgt som referent.
Hans Jørn Hansen blev valgt som stemmetæller.
Der var udover bestyrelsen fremmødt 14 medlemmer og andre af bestyrelsen indbudte
personer.
2. Formandens beretning
Formanden afgav beretning. Beretningen offentliggøres på GSB’s hjemmeside.

3. Udvalgsformændenes beretninger
Der blev givet beretning fra følgende udvalg/afdelinger:
•
•

•
•
•

Ungdomsspillerudvalget (USU) ved formand Jeanette Strøm.
Veteranafdelingen ved Steen Pedersen.
Steen Pedersen meddelte herunder, at han fratræder som formand for
Veteranafdelingen, idet han fremadrettet varetager andre højt prioriterede opgaver
for bestyrelsen.
Motionister/ Intern ved Sven-Erik Hørmann.
Dagbadminton ved Sven-Erik Hørmann på vegne af Kurt Rømer.
Sponsorudvalget ved Michael Bygum.

Beretningerne offentliggøres på GSB’s hjemmeside.
Beretningerne gav anledning til følgende kommentarer:
Der blev efterspurgt flere hjælpere til at lægge baner ud etc. ved ligakampe.
Det gode samarbejde med Ældresagens Badminton ved UDM blev fremhævet.
Der blev spurgt til mulighederne for at indgå aftale med Badminton Danmark (BD) om
også at afvikle UDM fremadrettet. Formanden oplyste, at der er indgået aftale om at
afvikle arrangementet i 2019, og at man er i dialog med BD om at forlænge aftalen om
afholdelse af UDM fremadrettet.

Det blev foreslået, at hjælperne til UDM inviteres til at deltage i en evaluering af
planlægning og afvikling af arrangementet. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.
Der blev spurgt til, om GSB har iværksat nogen initiativer til at lære spillerne Badminplay.
Der har været arrangeret en enkelt træning i samarbejde med BD for de spillere, der på
det tidspunkt stod over for at spille turneringer i BadminPlay. Efterfølgende har
småspillene, som indgår i konceptet, været en del af de daglige træninger.
Der blev spurgt til mulighederne for at få seniorspillerne repræsenteret i bestyrelsen.
Formanden redegjorde for de udfordringer der har været/er i den henseende. Bestyrelsen
vil arbejde videre på sagen. Veteranafdelingen vil vende tilbage til bestyrelsen med en
eventuel formandskandidat, der kan indgå i bestyrelsen.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Kasserer berettede, at regnskabet for 2017 udviser et overskud på 29.000 kr. Dette trods
bl.a. betydeligt reducerede tilskud fra Greve Kommune.
På sponsorsiden er det lykkedes at tegne sponsorater svarende til niveauet for 2016, men
lidt under budget for 2017. Og der har været en positiv udvikling på kontingentsiden – dels
grundet rekruttering af nye medlemmer i Ungdomsafdelingen, dels grundet
kontingentstigninger.
GTC morgentræning har givet et mindre overskud i 2017.
Der er arbejdet på at nedbringe boldforbruget, hvilket er lykkedes.
Der blev spurgt til, om GSB tjener noget på salg af bolde. Formanden redegjorde for den
nye aftale pr. 1. april 2018 med LiNing om showroomet samt om klubbens administration
af bolde.
Der blev spurgt til årsagen til de reducerede tilskud fra Greve Kommune. Kasserer
redegjorde for, at tilskud fra Elitepuljen bl.a. afhænger af antal elitespillere og
eliteaktiviteter. Formanden redegjorde for den gradvise reduktion af tilskud via
partnerskabsaftalen.
Der blev spurgt til, om GSB betaler for haltid. Formanden redegjorde for, at det gør vi ikke,
men der er nogle prioriteringskriterier. Tiderne fordeles for to år ad gangen. Formanden
varetager dialogen med Lokalefordelingsudvalget.
Der var en dialog om mulighederne for at nedbringe kontingentrestancer. Det blev
foreslået, at kasserer sender lister ud til afdelingsformændene, der kan bistå med at rykke
medlemmerne for kontingentbetaling. Kasserer er opmærksom på sagen, som vil blive
prioriteret. Bestyrelsen vil overveje udsendelse af lister med kontingentrestancer til
afdelingsformændene. Kasserer vil først se på mulige årsager.

Regnskabet, som har været gjort tilgængeligt forud for generalforsamlingen i henhold til
vedtægterne, blev godkendt. Regnskabet kan rekvireres ved henvendelse til kasserer på
mail lf@toolpack.net.

5. Godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode
Kasserer berettede om budgettet for 2018. Der er budgetteret med et underskud på
37.000 kr., hvilket bl.a. skyldes den fortsat faldende tilskudsdel fra Greve Kommune. For
at kompensere for disse manglende indtægter er det nødvendigt med en fortsat stor
indsats fra medlemmer i forhold til afvikling af diverse indtægtsskabende aktiviteter samt
tilgang af sponsorer som budgetteret.
Der blev spurgt til kontingentstigninger, herunder om der sammenlignes med
kontingenterne i andre klubber. Kasserer svarede, at der må påregnes beskedne
stigninger og primært for Ungdomsafdelingens gruppe II spillere. Det blev bekræftet, at der
også ses på, hvad andre klubber opkræver i kontingent samt for spillertøj.
Hvad angår trænere, blev der spurgt til, hvornår bestyrelsen udmelder trænerbesætningen
for den kommende sæson. Formanden for Eliteudvalget svarede, at der nok går 1-2 uger.
Budget for 2018 blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Veteranafdelingen havde indgivet følgende emne til drøftelse (uddrag):
”Vi ønsker … en stillingtagen på den kommende generalforsamling til følgende punkter:
• Hvilke haltider og hvilken hal kan klubben tilbyde ovenstående veteran spillere i
sæsonen 18/19?
o Vi skal bruge 6 baner.
o Vi ønsker 2 sammenhængende timer (alternativt 1½ time) i tidsrummet kl.
18:30 - 22:00 (senest start kl. 20:00) på onsdage eller torsdage.
o 1. prioritet er i sagens natur at kunne træne på vores hjemmebane i Greve
Idræts Center (GIC) hal 2.
o 2. prioritet er de øvrige haller i GIC.
• Såfremt

ovenstående ikke kan besvares med en 100% garanti på
Generalforsamlingen d. 12. april, ønsker vi at Bestyrelsen fremlægger en tydelig
og eksplicit prioritering af hvorledes haltider og haller, som Greve Badminton
kommer til at råde over i sæson 18/19, vil blive prioriteret ift. de mange
brugergrupper, som f.eks. Ungdom, Senior, Veteran og Motion. Vi ønsker bl.a.
helt konkret svar på, om Veteran er højere prioriteret end Motionist og om
klubben i dette tilfælde vil annullere/flytte motionisttider i GIC for at tilgodese
Veteranafdelingens behov.

• Slutteligt

mangler vi stadig endelig udmelding omkring, hvilken finansiel
kompensation der tilbydes for indeværende sæson.

Emnet blev drøftet, og formanden garanterede, at veteranerne næste sæson tildeles haltid
torsdage kl. 20-22 i hal 3 (5-6 baner). Bestyrelsen arbejder desuden på indflydelse i
Lokalefordelingsudvalget, herunder for at få tildelt mere haltid i GIC på onsdage.
Bestyrelsen gav desuden tilsagn om på førstkommende bestyrelsesmøde 17. maj 2018 at
ville forholde sig til prioriteringen af veteranerne i forhold til andre spillergrupper i GSB.
Bestyrelsen vil melde prioriteringen ud umiddelbart efter mødet. Bestyrelsen vil desuden
forholde sig til økonomisk kompensation for de forringede forhold i indeværende sæson.

7. Valg til bestyrelsen (for en toårig periode)
a) Formand
•
b)
c)

Helle Holm blev genvalgt.

Kasserer (ikke på valg i år)
Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
•
•
•
•

d)

Michael Bygum (ikke på valg i år)
Anne Meyer (ikke på valg i år)
Steen Pedersen (ikke på valg i år)
Christian Skou (udtrådt af bestyrelsen)
Bestyrelsesmedlemmer (lige år)

•
•
•
•
e)

Bo Holm blev genvalgt
Sven Erik Hørmann blev genvalgt
Jeanette Strøm blev valgt ind i bestyrelsen
Jes Castor blev meldt ind i bestyrelsen (på skriftlig tilkendegivelse)
Valg af suppleanter

•
•

Jes Castor (er valgt ind i bestyrelsen, jf. pkt. 7)
Rene Bo Christensen (ikke på valg i år)

8. Valg af 2 kritiske revisorer og 2 revisorsuppleanter
•
•
•

Jørgen Fjordvalg blev genvalgt (kritisk revisor - dog kun for ét år)
Klaus Sommer (kritisk revisor - ikke på valg i år)
Rene Bo Christensen (suppleant - ikke på valg i år)

9. Eventuelt
Det blev kommenteret, at GSB’s hjemmeside ikke er tilstrækkeligt opdateret. Webmaster
Jeanette Strøm redegjorde for nogle af udfordringerne i den henseende. Bl.a. tilgår der
ikke mange nyheder fra de enkelte afdelinger. Der skal findes en ny ansvarlig for
opdatering af hjemmesiden. Interesserede kan henvende sig til Jeanette Strøm for at høre
mere om opgaven.
Medlemmer fra Dagbadminton rejste en sag om, at formanden for afdelingen opkræver et
beløb årligt til en ”arrangementsklub”, som dækker tilskud til arrangementer m.v. Hvis man
ikke betaler beløbet, kan man ikke deltage – også selvom man er indstillet på fuld
egenbetaling for deltagelse i et eller flere af arrangementerne. Medlemmerne finder ikke,
at det er i orden, at man på denne måde på forhånd ”bindes” til et antal arrangementer.
Man kan heller ikke deltage i særtræninger, der ellers ikke koster noget. Formanden vil
tage et møde med afdelingsformanden om dette.

