Referat fra generalforsamlingen i Glostrup Badminton Club
den 9. marts 2015 kl. 19.00
Glostrup Idrætspark Hal 2
Foreningslokale 2
Henrik Søgaard blev valgt som dirigent.
Til stede fra bestyrelsen:
Formand Vagn Madsen
Kasserer Lene Birkholm
Bestyrelsesmedlem Torben Buchna
Bestyrelsesmedlem Per Thelin
Besyrelsesmedlem Lise Andersen
Supleant Kirsten Wenning

35 fremmødte medlemmer.
Henrik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Generalforsamlingen var annonceret ved opslag i klublokalet, Glostrup Hallen, Hvissinge Hallen,
d.02.02.15, Folkebladet d. 11.02.15 og på hjemmesiden gbc-badminton.dk d. 11.02.15.

Formandens beretning ved Vagn
Jeg vil byde jer alle velkommen til generalforsamlingen, det er rart at så mange samlet.
Ved den sidste generalforsamling blev jeg valgt som formand og vi fik også valgt en ny
kasserer, det blev Ann, det var jo fint med to nye til jobbet. Men der gik ikke ret lang tid før
Ann måtte melde fra på grund af sygdom (desværre), så vi måtte indkalde til en ekstraordinær
generalforsamling. Den blev holdt mandag d. 19. maj 2014, hvor så Lene blev valgt til
kasserer.
Det var en ordentlig omgang, Lene og jeg måtte igennem for at komme i banken og blive godkendt
til at hæve penge og trække bilag ud. Vi var også blevet udtrukket af kommunen til at vise vores
regnskab, vi blev nødt til fortælle dem om vores situation med banken og vores regnskab. De var
meget forståelige. Vi fik ordnet det med banken, så vi kunne trække kontoudtog ud, så gik vi
tilbage til kommunen og fik ordnet vores regnskab, så vi kunne få vores tilskud til ungdommen.
Vi har lavet en aftale med Bodil Lindekilde fra kommunen om at modtage nogle borgere som
har været til genoptræning og som gerne vil spille badminton, men der er ikke kommet nogle.
Torben og jeg har også booket spilletid i hallerne for de næste 2 år, både for ungdom,
formiddag og seniorer.
Jeg har været til møde med kommunen om den nye folkeskolereform. De manglede 10% af
elevernes tid, som de mente, at de forskellige idrætsgrene ville fylde ud. Vi skulle så stå med
en hel klasse elever, vi ville få en timebetaling for det, men her på det sidste, vil der være en
lærer med og vi vil ikke få noget for det, samtidig skulle vi binde os for 3 år . Det har vi meldt
fra.
Vi har også fået en ny hjemmeside gennem BadmintonPeople. Der har vi fået stor hjælp fra
Klaus Jensen. Vi fik den op at køre lige før jul. Så nu er vi begyndt med fase 2, det har med
betaling af kontingent og banefordeling at gøre, så vi slipper for at sende girokort ud.

Jeg havde også fat i kommunen om fordeling af baner om formiddagen, da skolerne efter den
nye reform skulle til at have noget mere fysisk udformning, men det skulle ikke berøre os.
Men så skulle Hvissingehallen restaureres med nyt tag og gulv. Det skulle kun tage 3 måneder
men tog 5, det betød at vi måtte af med hal 3 om onsdagen til Skovvangsskolen, men der kom
ikke nogle og brugte den.
Jeg har også fået en god kontakt til halinspektøren Michael, så vi har fået lavet noget, men
vores lokaler har han ikke noget med at gøre. Det er brugerbestyrelsen i GS I som står for det.
Jeg har spurgt om hvor langt de er kommet om at renovere lokalerne. Det kunne de ikke svare
på.
Vi har også lavet en ny kontrakt og aftale med Yonex om nye bolde og spilletrøjer. Der bliver
købt en til hver som skal bruges som kamptrøje, der kommer til at stå Glostrup på ryggen af
trøjen, så alle er ens. Der kan købes tøj gennem Transocean til en fornuftig pris, vi vender
tilbage med %.
Kommunen har jubilæum i 2016, så der bliver lavet nogle arrangementer og lignende.
Til sidst vil jeg gerne takke dem, som laver nogle dejlige ture til Harzen, Berlin og måske en til
september, samt også til Bente for hendes arbejde.

Badminton Ungdom 2014 ved Torben
U11 vandt deres række og vandt guld ved Landsmesterskaberne ved et stævne i Jylland
U13
U15 vandt deres række og blev Sjællandsmestre ved et finalestævne i Taastrup
U17
Vi var i Lalandia i Rødby i maj med 49 børn og 10 voksne. Vi boede i 6 store huse og havde lejet
hallen i 10 timer, men der blev også tid til en svømmetur.
Vi fik et lille problem, da bussen vi havde lejet brød sammen dagen før vi skulle køre, og der ingen
ekstrabus var, så vi måtte ud at finde et andet busselskab, som kunne køre for os. En lidt hektisk
start på turen, men det gik. Kl. 20:00 om aftenen havde vi turen på plads. Herfølge Turistfart fik os
klemt ind mellem deres andre job, så en stor tak til dem. Vi havde godt vejr på turen, og med god
hjælp fra forældrene gik det godt. Men det er nok lidt rigeligt med så mange børn da vi kun kan
være max 20 børn i hallen på en gang.
I efterårsferien var vi 11 børn og 1 leder på Bornholm i 4 dage til et stort stævne i Aakirkeby, hvor
børnene kæmpede om medaljer i single, double, og mixdouble. Og der blev slæbt godt med metal
hjem til Glostrup. Der var 7 klubber med fra Sjælland og de sov alle på samme skole, så der var liv
og glade dage hele døgnet. Og alle var rigtig trætte, da vi kom til Glostrup sent mandag aften.
Som vi har snakket om før, at klubber rundt omkring fisker vores bedste ungdomsspillere med
gyldne løfter, er kun forstærket i 2014, hvor 3 mesterrækkespillere skiftede klub. 1 U13 og 2 U15spillere skiftede i 2014. Men med de træningstider, vi kan tilbyde, er det umuligt at holde på dem.
Vi har prøvet at holde et åbenhal-arrangement en lørdag eftermiddag, hvor der kom 5 nye spillere
for at prøve at spille badminton. Der var sat en annonce i Folkebladet, men det var lidt spild af
penge og tid. Der har været mange ude og spille stævner. Af dem kan jeg nævne Mads Fjelvos
Olsen og Frederik Poulsen, som begge er rykket op i B-rækken.
Hvissingehallen har vi først fået åbnet her i 2015. Det har kostet os ca. 20 børn, at vi blev flyttet ud
i Ejbyhallen i 2014. Så vi må i gang med reklamer for at vi er rykket tilbage til Hvissingehallen.

Badminton Ungdom 2015
Januar og februar 2015. Vi er ved at være færdig med holdtuneringen.
U11-holdet blev nr. 5 af 6 hold, men det er en helt ny årgang - bare 9 år, da de startede med at spille
holdkampe i september 2014, så de har klaret sig vældig godt. De sluttede af med at spille 3 – 3
mod Greve, som blev nr. 3 i holdturneringen, så jeg håber at høre mere til: Sebastian Hansen, Lukas
Nissen, Oliver Debes, Mikkel R. Johannesen og Casper Høll Andersen.
U13-holdet har i skrivende stund spillet sig videre til Landsmesterskaberne i starten af april i Vejle.
De vandt deres pulje med en enkelt kamp og var så videre til Landsmesterskaberne.
Holdet består af: Caroline B. Sundberg, Jonas Vangaa, Jonas Nielsen, Marcus Timming og Rasmus
Vangsaae. Alle er 1. års U13, så der er noget at bygge videre på.
U15-holdet bliver nr. 1 eller 2. Vi mener, at Greve har benyttet en ulovlig spiller, men vi har ikke
hørt noget fra Sjællandskredsen i skrivende stund. Så hvis vores klage går igennem, er vi nr. 1.
Holdet består af Mads Fjeldvoss Olsen, Frederik Poulsen, Maja Røn Anderasen og Freja Peetz
Abildtrup.
U17-holdets pulje gik mere eller mindre i opløsning på grund af afbud og nye hold, som blev sat
ind, som så skulle have nye spilletider, så i øjeblikket ved vi ikke rigtig, hvor vi står. Måske
trækker vi holdet, da vi er så langt henne, at det bliver svært at få kampene afviklet her i marts
måned, hvor puljekampene slutter.
Vi har sendt 2 spillere til træner kurser. Det er Nicklas Rosenvinge Jensen og Minh, som har fået
lov at øve sig hver tirsdag fra 16:00 til 17:00.
Den 22. februar havde vi forældre/ barn-stævne, hvor 20 par deltog.
Vi spillede uden smash og var delt op i 5 puljer og alle par fik mindst 3 kampe.
Vinderne blev Anne og Søren, Jacob og Rene, Freja og Steen, Casper og Niels samt Sebastian og
Gina.
Tillykke til dem som alle fik en præmie med hjem.
Samme dag, 22. februar, blev der holdt en lille fest for mig, som jeg takker meget for.

Badminton Ungdom 2015
Vi skal se på træningstiderne på hverdage. Børnene får senere fri fra skole, så de har svært ved at
nå træningen kl. 15:00, så det ville være bedre at starte kl. 16:00 med første lektion.
Sommertræningen får vi først oplysninger om senere på året.

Formiddagsafdelingen ved Bente
Siden sidste generalforsamling i marts 2014 har vi deltaget i Cup–turneringen i Taastrup.
I april havde vi sæsonafslutning, først med spil og derefter med god mad og hygge med blandt andet
lotteri.
I maj måned gik vores udflugt ”Ud i det blå” til Helsingør, hvor vi besøgte Naverhulen. Det var
meget interesant at høre om de omvandrende navere. Vi fik mange gode historier at høre. Vi spiste
god mad og hørte skønne sange ledsaget af harmonikaspil.

Den første onsdag i hver måned har vi en intern turnering, hvor vi bliver mixet på kryds og tværs i
tre omgange. Herefter hygger vi os med kaffe , brød, pålæg og ost. Der er altid god tilslutning også
fra de passive medlemmer.
I oktober måned tog flere af vores spillere til SB-50, som var vært for den første turnering i 4-kants
turneringen i denne sæson.
Senere på måneden tog ca. 23 spillere på en bustur til Berlin.
I november måned var det Glostrups tur til at afholde 4–kantsturneringn. Vi var 94 spillere.
Bagefter hyggede vi os med smørrebrød i lokalerne ovenpå hal 1.
I Karlslunde har vi deltaget med 2 herrehold og 2 mixhold i november, januar og februar måned. Vi
har også haft spillere med til de åbne turneringer i Karlslunde.
I februar måned har vi deltaget i 4-kantsturneringen i Greve.
Den 24. marts skal vi igen til CUP–turnering, denne gang i Greve.
Til slut en tak for al hjælp vedr. div. arrangementer ude og hjemme.
Bente
Formand for formiddagsafdelingen

Veteran ved Per
Der er to hold, et +40 og et + 50.
Det har været svært at stille hold. Tiderne der spilles på er svære og der skal køres langt.
+ 40 vinder en kamp.
+ 50 vinder en kamp.
Håber at det bliver bedre til næste år.

Regnskab og Budget ved Lene
Lene havde lagt regnskab og budget på bordene, så alle kunne følge med.
Et enkelt spørgsmål til Lene, hvorfor der var stor forskel på tilskud fra kommune til ungdommen i
budget og regnskab.
Årsagen er flere børn og aktivitetstimer i 2014 end budgettet var sat til.
Regnskabet og budget blev godkendt.
Ændring af vedtæger blev læst op af dirigenten Henrik og alle blev vedtaget.

Valg af bestyrelse medlemmer og suppleanter
På valg var Lise Andersen og Kirsten Wenning, der ikke genopstillede.
Valg af nye blev Annegrethe Madsen og Klaus Jensen.
Hans Otto fortsætter som revisor.
Der blev ikke fundet en ungdomsformand, ej heller suppleanter.

Eventuelt
Der blev spurgt til omklædningsrummene ang. rengøring og brusere.
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