
Side 1 
 

 

 

  

 
 
 

Referat af generalforsamling den 20. marts 2014. 

 

 

Der var et fremmøde på i alt 12 personer, heraf 5 fra bestyrelsen. 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Forretningsudvalgets og bestyrelsens beretning. 

4. Forretningsudvalgets og afdelingens regnskab forelægges til godkendelse 

5. Forretningsudvalgets og afdelingens budget for næste regnskabsår forelægges til godkendelse 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af bestyrelse 

På valg er: 

Bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen (modtager genvalg) 

Kasserer Laila Jacobsen (modtager genvalg) 

Suppleant Lars Dyrby Carlson (modtager genvalg) 

Suppleant Bjarne Mortensen (modtager ikke genvalg) 

9. Valg af revisorer samt suppleant 

10. Eventuelt. 

 

 

Ad 1: 

Finn Hansen blev valgt som dirigent og konstaterede, at indkaldelsen var udsendt rettidigt. 

 

Ad 2: 

Som stemmetællere blev valgt Hanne Nedergaard og Peter Larsen. 

 

 

Ad 3: 

Tonny Hoffmann fortalte, at der ikke foreligger beretning fra forretningsudvalget. Dette er den første 

generalforsamling efter vedtægtsændringen, hvorfor forretningsudvalget ikke har været opmærksomhed 

på at udarbejde en beretning. Generalforsamlingen tog dette til efterretning. 

Tonny og Finn forklarede kort, hvordan forretningsudvalget er sammensat og arbejder, og at det p.t. er 

gymnastikafdelingens formand, der er formand for forretningsudvalget. 

 

Tonny afgav som formand for badmintonafdelingen beretning: 

 

Formandens beretning: 

 

”Sæsonen 2013-2014 er nu ved at gå på hæld, og vi skal se tilbage på en god sæson. 

Vi har solgt mange haltider, hvilket vi i bestyrelsen er glade for. 
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Vi har indtil videre afholdt et par arrangementer for seniorer:  slå ind og en meget tyndt besat jule turne-

ring. 

Derudover har vi inviteret til en intern turnering, vinterturneringen, som blev taget godt imod. Vi har 

spillet mange kampe.  

 Det gav nogle udfordringer, at spillerne selv skulle arrangere kampene, hvilket gav en del postyr. Vi har 

væretnødt til  at reducere antallet af kampe for at overholde den deadline, der var aftalt. 

Der har i sæsonen deltaget 3 hold i holdturneringen. Det store mixhold har vundet deres række og skal 

derfor en tur til Jylland den 12. - 13. april. 

Derudover er vi tre personer, der skal til Jylland og spille individuelt landmesterskab. 

Som tidligere er det Laila, der har styret finanserne, og det med styr på hele møllen også denne gang. 

Derfor er jeg meget glad for at Laila og Bent genopstiller. Så er vi også sikre på, at det i den næste sæ-

son kommer til at køre på skinner. 

I Ungdomsafdelingen er det Hanne og Lars, der har ansvaret for træning og udvikling af de unge men-

nesker. Der bliver gjort et fremragende stykke arbejde af disse personer, der sammen med Emil tegner 

teamet, og her er succesen til at tage og føle på. Vi har nu det største antal tilmeldte unge i lang tid, 

nemlig 36.  

Deres julearrangement trak spillere og tilskuere til, som var det en divisionskamp i Greve.  

Fremadrettet vil vi se på en eller anden form for intern turnering for seniorer, hvor vi kan prøve kræfter 

mod hinanden, og det i en form, der nok er lidt mere struktureret. 

Der har været talt meget om fællestræning evt. med en træner fra DGI. Det vil vi tage op, når vi kommer 

til den næste sæson. 

Bjarne, som jo har været med i en hel del år efterhånden, er på vej ud af bestyrelsen, og jeg vil gerne 

sige Bjarne tak for den indsats, han har leveret i den tid, han har været med. 

Jeg vil også gerne sige tak til Jimmi, som er manden, der klarer vores holdturnering og som tager bøvlet 

med tilmeldinger i evigt forandrede it systemer. 

 
Formandens beretning blev godkendt. 

 

Finn kommenterede beretningen. Det er dejligt at se entusiasmen i ungdomsafdelingen og opfordrede til 

at fortsætte med arrangementerne, ”lederne gør det godt”. 

Lars Dyrby fortalte, at der er tages en masse tilløb, og der er mange planer for fremtiden, men ”ting ta-

ger tid”. Der er rigtig god opbakning fra forældrene. Der er planer om at deltage i 2-3 stævner om året. 

Da vi er en lille klub, skal vi sætte et reelt ambitionsniveau, dvs. skabe et godt grundlag for at lære bad-

minton. 

 

Ad 4: 

Hanne Nedergaard, administrator for TIIF, gennemgik forretningsudvalgets regnskab, som blev god-

kendt. 

 

Laila Jacobsen gennemgik badmintonafdelings reviderede regnskab, som var uddelt. 

Regnskabet blev godkendt. 
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Ad 5: 

Laila fremlagde det omdelte budget for næste regnskabsår. Dette blev drøftet og godkendt. 

 

Ad 6: 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentpriserne fortsætter uforandret i næste sæson. 

Dette blev drøftet og godkendt. 

 

Ad 7: 

Der var ikke kommet forslag ind. 

 

Ad 8: 

Valg af bestyrelse: 

På valg var: 

Bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen. 

Kasserer Laila Jacobsen. 

Suppleant Lars Dyrby Carlson. 

Suppleant Bjarne Mortensen. 

 

Bestyrelsesmedlem Bent Jacobsen modtog genvalg. 

Kasserer Laila Jacobsen modtog genvalg. 

Suppleant Lars Dyrby Carlson modtog genvalg. 

Suppleant Bjarne Mortensen havde meddelt, at han ikke ønskede genvalg. 

Bent Olsen blev foreslået som ny suppleant. Bent accepterede og blev valgt. 

 

Ad 9: 

Tonny orienterede om, at det er klubbens ønske, at alle afdelinger vælger samme revisorer og suppleant. 

Han foreslog derfor de 2 revisorer, som hidtil har været klubbens revisorer, nemlig Jens Hansen og 

Svend Erik Wind og suppleant Jørn Pedersen. Alle havde erklæret sig villige til valg. 

Generalforsamlingen valgte Jens Hansen og Svend Erik Wind som revisorer og Jørn Pedersen som sup-

pleant. 

 

Ad 10 Eventuelt: 

1. Tonny orienterede kort om den nye hjemmeside, som er på vej. Den skal være færdig i løbet af 

sommeren. Laila er badminton afdelingens webmaster.  

2. Finn orienterede om, at Ishøj kommunes publikations kuvert ikke længere udkommer. Det vil 

derfor være på hjemmesiderne, man fremover skal kunne finde oplysninger af interesse. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

/LJ 

 


