Referat fra generalforsamling i GSB 9. april 2019

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Karin Kubista blev valgt som dirigent, referent og stemmetæller.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Der var udover bestyrelsen fremmødt 9 medlemmer.
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 Jes Castor.
Veteranafdelingen ved Frank Reinholdt.
Motionister/Intern ved Sven-Erik Hørmann.
Dagbadminton ved Kurt Rømer.
Seniorafdelingen ved Marc Hagberg.
Sponsorudvalget ved Helle Holm på vegne af Michael Bygum.
Eliteudvalget ved Steen Pedersen.

Beretningerne offentliggøres på GSB’s hjemmeside.
Steen Pedersen orienterede også om nyt fra ligaforeningen. Badminton Danmark har
truffet beslutning uden om ligaforeningen om et nyt koncept for badmintonligaen og
holdturneringen i 1. Division. Steen Pedersen orienterede kort om konceptet, der bl.a.
indebærer, at der skal spilles 9 kampe i både ligaen og 1. Division. Der skal spilles på 3
baner samtidigt såvel i 1. Division som til ligakampene, og der sker en ændring af
kampkategorier.

4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Kasserer berettede, at regnskabet for 2018 udviser et mindre overskud på 20.679 kr. Dette
skyldes bl.a. en positiv udvikling på kontingentsiden samt for indtægter vedrørende
afholdte arrangementer.
På sponsorsiden er det lykkedes at tegne sponsorater svarende til samme niveau som for
2017.

Der er implementeret et nyt medlems- og faktureringssystem, Forening Let.
GTC morgentræning har igen i 2018 givet overskud.
Der er også i 2018 arbejdet på at nedbringe boldforbruget yderligere, hvilket er lykkedes.
Dette påvirker også resultatet positivt.
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 2019. Der er budgetteret med et beskedent overskud
på 3.500 kr. Der vil blive tale om mindre kontingentstigninger.
Det blev understreget, hvor vigtige klubbens forskellige arrangementer er for økonomien,
herunder eksempelvis banko og camps. Der afholdes et ”Tour de Greve”
spinningarrangement i Waves den 22. juni 2019.
Der blev spurgt til eventuelle kontingentstigninger for baneleje for motionisterne. Kasserer
meddelte, at der ikke sker kontingentstigninger i 2019 på dette område.
Budget for 2019 blev godkendt.

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling.

7. Valg til bestyrelsen (for en toårig periode)
a) Formand (ikke på valg i år).
b)

Kasserer
•

c)

Lars Frost blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)
•
•
•
•
•

d)

Anne Meyer blev genvalgt.
Steen Pedersen blev genvalgt.
Frank Reinholdt blev valgt ind i bestyrelsen.
Marc Hagberg blev valgt ind i bestyrelsen.
Bo Lykke Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen.
Bestyrelsesmedlemmer (lige år)

•

Bo Holm (ikke på valg i år).

•
•
•

Sven Erik Hørmann (ikke på valg i år).
Jeanette Strøm (udtrådt af bestyrelsen).
Jes Castor (ikke på valg i år).

Det var fejlagtigt anført i indkaldelsen, at Jes Castor var trådt ind som suppleant. Han blev
valgt ind i bestyrelsen in absentia på generalforsamlingen i 2018.
e)

Valg af suppleanter
•

Rene Bo Christensen blev genvalgt.

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

Dan Andersen blev valgt som kritisk revisor for en etårig periode.
Klaus Sommer blev genvalgt som kritisk revisor for en toårig periode.
Rene Bo Christensen blev genvalgt som suppleant for en toårig periode.

9. Eventuelt
Det blev kommenteret, at GSB’s hjemmeside ikke er tilstrækkeligt opdateret. Der blev
drøftet fordele og ulemper ved at benytte Facebook fremfor at bruge mange kræfter på
hjemmesiden. Formanden bekendtgjorde, at bestyrelsen vil have mere fokus på
hjemmesiden fremadrettet. Webmaster Jeanette Strøm redegjorde for nogle af
udfordringerne i den henseende. Bl.a. tilgår der ikke mange nyheder fra de enkelte
afdelinger.
Der blev givet information om et medlemstiltag om holdkampsstatistik, der skal bruges til,
at vi kan fejre klubbens spillere, når de har jubilæum for et antal spillede kampe.

