REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GSB

Grundet det lovbestemte forsamlingsforbud blev generalforsamlingen gennemført som videokonference på
Zoom torsdag den 28. maj kl. 18:30. Generalforsamlingen blev afviklet efter nedenstående dagsorden.
Dagsorden jf. vedtægternes § 8
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Jørgen G. blev efter indstilling fra bestyrelsens valgt som dirigent.
Karin Kubista blev valgt som referent.
Bjarne Hansen blev valgt som stemmetæller.
Dirigenten indledte med at konstatere, at generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, og den er annonceret i
Sydkysten samt på klubbens hjemmeside og på Facebook.
2. Formandens beretning
Helle Holm afgav en kort beretning, som blev godkendt af generalforsamlingen. Beretningen offentliggøres
på klubbens hjemmeside.
Helle Holm kom bl.a. ind på baggrunden for sit valg om at træde tilbage som formand, begrundelsen for at
GSB ikke deltager i finalestævnet Final4 samt på udskydelsen af UDM (Ungdoms DM for eliten).
Dirigenten takkede på vegne af klubben for Helle Holms store indsats.
3. Udvalgsformændenes beretninger
Kurt Rømer afgav en kort beretning for Dagbadminton. Kurt Rømer tager en enkelt sæson mere som
afdelingsformand for at overdrage opgaver. Har så været formand i 12 år. Kurt Rømer nævnte bl.a. også, at
den planlagte skovtur blev aflyst grundet Covid19.
Sven-Erik Hørmann afgav beretning for Motionisterne og Intern Badminton. Han nævnte bl.a., at de mange
motionister har taget det meget flot med alle aflysningerne grundet Covid19 og takkede for deres
opbakning. Hvad angår Intern Badminton redegjorde Sven-Erik Hørmann for holdsætningen i sæsonen. Der
har været 4 hold med 16 spillere. Man vil dog stadig arbejde for flere spillere. Grundet Covid19 blev den
sidste holdrunde samt finaler og afslutningsfest aflyst. Der overvejes en opstartsfest. Der var stor tak til de
mange frivillige hjælpere.
Bo Lykke afgav beretning for Veteranafdelingen og fremhævede den gode stemning i afdelingen. Man var
ambitiøse med holdtilmelding og eftertilmeldte et hold, som blev trukket igen. Der kom to hold med i
slutspillet, 2. holdet er rykket en række op, og der er nu 2 hold i mesterrækken. Der blev holdt juleafslutning
og julefrokost med stor tilslutning. Tak til de frivillige. Der kunne grundet Covid19 ikke holdes
sommerafslutning.
Marc Hagberg afgav beretning for Seniorafdelingen. Marc Hagberg fremhævede, at der har været mange
gode spillere, så nogle har måtte spille på lavere rangerende hold end normalt. Der har været ekstraordinært gode resultater for alle hold og oprykninger. Seniorerne glæder sig til den kommende sæson med
ny cheftræner, Peter R. Jensen, i spidsen.
Jes Castor afgav beretning for Ungdomsudvalget (USU). USU har startet udendørs træning op, men håber at
kunne komme i hallerne og træne i juni. Jes Castor kom bl.a. også ind på Sjællandsmesterskaberne, hvor
GSB deltog med 74 spillere, der fik 61 medaljer. USU vil satse stort på deltagelsen igen i 2020. USU havde

tilmeldt i alt 13 hold i holdturneringen, heraf kvalificerede 5 sig til DM, som dog blev aflyst. UDM er udskudt
til august. Sommerens ungdomscamps er ændret til dagscamps, og der er allerede mange tilmeldte. Man
kan læse mere om trænerteamet i beretningen. Jes Castor overdrager nu posten som formand for USU til
Martin Stuart Nielsen.
Frank Reinholdt afgav beretning for Sponsorudvalget. EKJ meldte fra tidligt i sæsonen. Ny hovedsponsor
blev Blue Water. Der er tilgået 10 nye sponsorer, men GSB har mistet 7 sponsorer. Beløbsmæssigt er der
samlet set en fremgang. Stor tak til LiNing, der er nu indgået en 4-årig aftale med Yonex i stedet. Frank
Reinholdt kom desuden ind på GSB Guldnetværk, som er et forretningsnetværk for GSB’s sponsorer. Det er
en begyndende succes, netværket er med til at skaffe flere sponsorer.
Grundet afbud fra Steen Pedersen, blev der ikke afgivet beretning for Eliteudvalget.
Alle beretninger blev godkendt af generalforsamlingen. Beretningerne offentliggøres på klubbens
hjemmeside.
Et klubmedlem spurgte til spillerafgangen i senior med henvisning til en artikel, hvor spillerne er nævnt med
navns nævnelse. Seniorformanden bekræftede, at disse spillere af forskellige årsager stopper i GSB. Marc
Hagberg bekræfter, at der er en ekstraordinær stor afgang, men der tilgår også nye spillere. Hvor mange
vides ikke endnu, men det er normalt, at det først falder helt på plads lige inden deadline for klubskifte. Bo
Lykke henviste til, at bestyrelsen har svaret på artiklen i en kommentar, herunder kommenteret på urigtige
udsagn. Bestyrelsen arbejder hårdt på at etablere et unikt træningsmiljø også næste sæson.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Kasserer Lars Frost gennemgik regnskabet. Man kan henvende sig til kasserer for at få indsigt i regnskabet.
Der er et underskud på 10.000 kr. Et resultat der er 31.000 kr. dårligere end for 2018. Underskuddet skal
holdes op mod et budgetteret overskud på 3.500 kr. Klubbens økonomi er følsom for udsving. Bestyrelsen
betragter resultatet som normalt og acceptabelt.
Kassereren kom ind på vigtigheden af selvfinansiering. Der har i 2019 samlet set da også været en fremgang
i sponsoraterne.
Der har i 2019 været stort fokus på betaling af fakturaer. Der er en god proces herfor i det nyligt
implementerede system Forening Let. Der var i 2019 kun udeståender for 130.000 kr., men heraf mangler
der nu kun betaling fra en enkelt person på 10.000 kr.
Egenkapitalen er nu på 222.000 kr.
Kort om indtægterne:
Beløbet fra partnerskabsaftalen med Greve Kommune er reduceret igen.
Kontingenterne er steget.
Hvad angår sponsorer er der reelt tale om fremgang. Der er mange 2-årige aftaler, og der er gode aftaler i
pipelinen.
Kort om udgifterne:
Fællesomkostningerne er steget, og det er stadig en udfordring at styre boldforbruget. Der bliver nu lås på
boldskabene, og der dedikeres et bestemt forbrug til de enkelte træninger.
Der har i 2019 været en besparelse på udgifter til spiller- og trænerkontrakter i Seniorafdelingen.
Ungdomsafdelingen har haft nogenlunde samme tal som året før.
Finalekampen i 2019 gav 53.000 dkk. i indtægt fordelt mellem entreindtægter og sponsorindtægter.
Regnskabet for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen.

5. Godkendelse af budget for kommende regnskabsperiode
Kasserer gennemgik budgettet for 2020, som viser et overskud på 2.000 kr. Det er ikke et formål at danne
overskud, men derimod at få mest ud af pengene, herunder et godt træningsmiljø for alle.
Tilskuddet fra Greve Kommune forventes yderligere reduceret med omkring 10 procent.
Sponsorudvalget arbejder dedikeret på at skaffe yderligere sponsorater. Budgettallet på dette område er
derfor sat væsentligt højere end i 2019.
Hvad angår indtægtsskabende aktiviteter (camps, UDM, andespil m.v.), forventes en indtægt omkring
30.000 kr. mindre end i 2019.
Som udgangspunkt hæves kontingenterne ikke, men en mindre stigning kan ikke helt udelukkes.
Budgettallet for spillerkontrakter er hævet lidt ift. behovet for at rekruttere spillere. Trænerbudgettet er
også hævet lidt. Udgifterne til bolde er sat ned, det skal give effekt med aflåsning af boldskabe.
Budgettallet for Ungdomsafdelingen er hævet lidt, det har ligget på et uændret niveau i en årrække.
Budgettallet for Veteranafdelingen er uændret.
Om Covid19 risici nævnte kasserer, at der evt. kan være færre indtægter fra camps, udlejning af baner og
turneringsafholdelse. Bestyrelsen har prioriteret at ændre i enkelte spillerkontrakter i senior for at opnå en
besparelse. Man har desuden søgt og modtaget hjælp fra regeringen (lønkompensation). Der er også søgt
midler fra DGI/DIF Corona hjælpepuljer. Der er desuden søgt om et rentefrit momslån for at styrke
likviditeten. Momslånet relaterer sig til tilbagebetaling af betalt moms primo marts vedrørende 2. halvår
2019. ”Risikozonen” er omkring 200.000 kr., men som det ser ud lige nu, trækker indtægterne fra
sommercamps i en god retning.
Bestyrelsen vil overveje delvis egenbetaling for klubtøj. Dette er ikke indregnet i budgettet for nærværende.
Formanden for sponsorudvalget bemærkede, at det ifølge Yonex er helt normalt, at klubmedlemmerne har
en delvis egenbetaling for klubtøj. Herefter var der en kort drøftelse af emnet.
Et klubmedlem foreslog, at man kunne indføre et ”Corona tillæg”, som senere bortfalder.
Kasserer sluttede af med at takke de kritiske revisorer samt Anne Meyer, som nu udtræder af bestyrelsen
efter omkring 12 års indsats, bl.a. med bogholderiopgaver og faktureringer.
6. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen har foreslået en ændring til §10 og §14 i klubbens vedtægter. Sven-Erik Hørmann begrundede
forslaget nærmere. Der er behov for at kunne vælge andre ind i bestyrelsen end formænd for udvalg, da
formandsposterne er ressourcekrævende.
Der var en kort drøftelse af forslaget. Det blev understreget af bestyrelsen, at repræsentanter for udvalg og
afdelinger naturligvis også vil skulle vælges ind i bestyrelsen. Et klubmedlem mente, at de foreslåede
formuleringer kan misforstås. Vedkommende vil fremkomme med et sprogligt ændringsforslag. Forslaget
betragtes herefter som principvedtaget. Forslaget skal vedtages endeligt på en ekstraordinær
generalforsamling 25/6 kl. 18.30.
7. Valg til bestyrelsen (for en toårig periode):
a) Formand
Bo Lykke blev valgt som ny formand for GSB.
b) Kasserer (ikke på valg i år)
c) Bestyrelsesmedlemmer (ulige år)

Anne Meyer (afgår uden for tur)
Steen Pedersen (ikke på valg i år)
Frank Reinholdt (ikke på valg i år)
Marc Hagberg (ikke på valg i år)
Bo Lykke (opstiller som formand)
d) Bestyrelsesmedlemmer (lige år)
Bo Holm har ikke ønsket genvalg.
Helle Holm modtog genvalg til bestyrelsen som menigt medlem.
Sven Erik Hørmann og Jes Castor modtog også genvalg til bestyrelsen.
Derudover blev følgende valgt ind i bestyrelsen: Martin Stuart Nielsen, Pernille Brinch, Bo Hoffmann.
e) Valg af suppleanter
Rene Bo Christensen (ikke på valg i år)
8. Valg af kritiske revisorer og revisorsuppleanter jf. vedtægternes § 13
Klaus Sommer (kritisk revisor - ikke på valg i år)
Rene Bo Christensen (suppleant - ikke på valg i år)
Dan Andersen modtog genvalg som kritisk revisor.
Det var ikke muligt at vælge en yderligere suppleant, da ingen stillede op.
9. Eventuelt
På forespørgsel oplyste bestyrelsen, at de bedste ungdomsspillere samt seniorspillerne vil blive tilbudt
sommertræning, dette er under planlægning, idet der dog er en vis usikkerhed ift. Covid19. Helle Holm tager
fat i kommunen i forhold til adgang til hallerne.
Bo Lykke takkede igen for valget samt takkede Helle Holm. Bo Lykke vil arbejde for, at der kommer mere
kommunikation fra bestyrelsen, herunder ved nyhedsbreve. Bo Lykke vil desuden arbejde for en stærkere
seniorafdeling. Det er håbet, at der meget snart kan meldes ud om en yderligere træner til seniorafdelingen.
Der er møde i afdelingen den 9. juni 2020.
Peter R. Jensen hilste på forsamlingen. Han glæder sig til at blive en del af GSB. Vil gerne slå et stort slag for,
at det skal være en klub for alle. Der er brug for alle, vi skal være der for hinanden, og det er ikke kun
resultater, der tæller.
Bo Lykke takkede dirigenten og de deltagende medlemmer.

