Referat fra generalforsamlingen i Glostrup Badminton Club
den 20. marts 2017 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
Bestyrelsemedlem Anne - Grethe Madsen
Bestyrelsesmedlem Klaus Jensen

32 fremmødte medlemmer.
Henrik konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
Opslag i klublokalet, Glostrup Hallen, Hvissinge Hallen, d.06.02.17 og på
hjemmesiden.gbc-badminton.dk 06.02.17. Facebook . Medlemmer fik
indkaldelsen på mail d. 06.02.17. Genudsendt 27.02.17.
Valg af stemmetællere
Blev ikke nødvendig

Formandens beretning Vagn Madsen
Vi har holdt 7 bestyrelsesmøder i år, hvor der blev diskuteret om alt muligt.
Vi startede den nye sæson med at holde et arrangement for Glostrup 825 års
jubilæum.
Vi havde aftalt med Yonex om bane og spiller, vi fik lagt banen om fredagen og var
så klar til lørdag. Vi startede ved rådhuset med morgenmad og gik så til stadion, vi
var ca. 10 personer. Vi skulle have arrangement kl. 14, hvor der kom 2 unge
damesingler til opvisning, det skulle være Anna Thea og Mia Blichfeldt.
Anna Thea var blevet skadet, så Irina Andersen trådte til, der var ca. 50-60 personer
som var inde og se på, vejret var vist for fint til at sidde inden for. Vi fik ros for vores
arrangement og tak fra borgmesteren.

Ved vores bestyrelsesmøde i december havde vi besøg af Mathias fra DGI om
hvordan vi kan skaffe flere medlemmer og beholde vores hal tid i flere år frem, han
vil tale med kommunen om, hvor vigtig det er, at havde fast tid i flere år, med
henvisning om flere medlemmer skal vi bruge flere frivillige til ungdommen, det
bliver nok svært
Vi har også haft et projekt med Skovvangskolen om at introducere børn i
foreningslivet. Det skulle holdes i ugerne 37-38-39, men blev flyttet til ugerne 5-6-7,
vi havde træning 3 tirsdage fra kl.8-9.30 med en 3. klasse ca. 20 stk. børn, de var
meget tilfredse med vores indsats, tak til Torben og Niclas for deres indsats.
Torben har igen været på Bornholm med ungdommen ca.15 stk. de vandt 25
forskellige medaljer, han har også været i Lalandia. Torben fortæller mere om det.
Vi har ikke holdt nogen juleturnering da der ikke kom nok sidste år.
Vi har haft et træningstræf for piger, hvor der kom en pigetræner som hedder Debbie,
der kom 10 piger fra Glostrup og 1 fra en anden klub, hun trænede dem i 2 timer med
stor succes, hun søger nu andre klubber, som vil afholde et lignende træningstræf.
Vi har snakket mest om vores underskud og hvordan vi kunne dække det ind. Vi blev
enige om at vi måtte hæve kontingent og boldpenge, det kan I se på indkaldelsen og
stemme om det.
Til sidst vil jeg takke Bente for sit arbejde med formiddagsholdet og Torben for hans
arbejde med ungdommen.
.

Ungdomsafdelingen v. Torben Buchna
Foråret sluttede vores U13 pige hold nr 1 deres gruppe skulle spille både om
sjællandsmesterskabet, men også skulle spille om (DBU) Danmarks bedste ungdoms
hold, så det blev en travl April måned. Først til Holsted og spille DBU som vi vandt
med meget dramatik, (vi fik en spiller skadet) så hjem og til Tåstrup ugen efter og
spille om sjællandsmesterskabet mod Målev som vi trods en skadet spiller vandt så 2
pokaler til Glostrup og 2 gange Guld. Tillykke til Pigerne.
I maj var vi i Lalandia (Rødby) 3 dage hvor vi spillede både formiddag og
eftermiddag og dasede om aftenen, men ikke forlænge for vække uret ringede kl
0700. 25 børn + træner / forældre deltog.
Efter sommerferien var vi spændt på starten af sæsonen, for der ville vi få resultatet
af skolereformen at se, og den slog hårdt igennem i Badminton klubben da vi har
mange tidlige trænings timer.
Alle timerne kl 1500 måtte vi droppe da børnene mange gange først fik fri fra skolen
kl 1500, og selv kl 1600 er for tidlig så vi er nok nød til, at lave om på nogle trænings
timer til næste år.

Vi har fået Nicklas Jensen som træner (Glostrup spiller) tirsdag eftermiddag kl 1600
og det har fungeret fint hele året.
Vi var på Bornholm i efterårsferien. I Aakirkeby til stævne i alle rækker. 18 spiller og
3 leder (Nicklas og Minh) 4 dage med spil hele dagen. Mange op og nedture, men
meget hyggeligt vi fik da 25 medaljer med hjem der af de 9 af guld så alt i alt en god
tur. men jeg vender mig aldrig til, at sove på gulvet på en skole.
Turen til Bornholm er noget mere besværgelig med den nye grænse kontrols stopning
af alle busser, men det må vi tage med godt humør.
Ming havde, til Bornholmer turen brugt et par timer på, at taste alle navne og tider
ind og lagt på facebook så alle kunne se hvornår, at de skulle spille også dem der
hjemme.
Holdturneringen startede i september måned, men med de gode resultater vi havde i
sidste sæson og at alle rykkede en aldersgruppe op, fik vi en meget hård start, så alle
holdene sluttede under midter stregen, på nær vore 2 hold i U 15 som sluttede som nr
1. De skal nu til, at spille semifinale mod Næstved, så det bliver spændende.
Vi har i vinter været i Hvissingehallen og undervise en 3 klasse i badminton. 4
Tirsdage kl 08.00 var vi i Hvissingehallen - en noget sjov oplevelse, men jeg fik god
hjælp af Nicklas.
Den 11 Marts havde vi pige træning i Glostrup Hallen, det Var DGI som stillede med
2 trænere i 2 timer det var en åben træning så alle piger var velkommen, Glostrup
stillede med 10 piger og 2 Trænere.

Formiddagsafdelingen v. Bente Elkjær Hende
I april havde vi sæsonafslutning først med spil og derefter med god mad og hygge
med blandt andet lotteri.
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 november måned var det Glostrup´s tur til at afholde 4 – kants turneringen. Vi var
100 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.
Juleturnering blev traditionen tro holdt den første onsdag i december. Efter dejlige
kampe var der dækket fint op til dejlig frokost. Der var underholdning og lottteri. En
dejlig dag.

I februar måned har vi deltaget i 4-kants turneringen i Greve
Den 5. april skal vi igen til CUP – turnering og denne gang i SB50.
Vi havde afslutning sidste onsdag i april, hvor næsten alle spillere og passive
medlemmer i formiddagsafdelingen havde tilmeldt sig.
Vi starter kl 9.00 med turnering. Derefter er der dejlig mad og underholdning.
Alle møder med godt humør.
Så er der sommerbadminton, indtil skolernes ferie. Det er meget populært.
I maj måned gik vores udflugt ”Ud i det blå”.
En fantastisk dag, vi startede fra Glostrup, blev hentet i bus lige ved hallen og kørte
til Dragør. Her blev vi opdelt i 2 hold, og fik en guidet rundvisning i Dragør meget
interessant.
Frokosten blev indtaget på Dragør badehotel som ligger lige med udsigt til havnen.
Bussen hentede os. Vi havde haft en dejlig dag.
Til slut en tak for al hjælp vedr. div. arrangementer ude og hjemme.
Veteran v. Per Thelin
Der er ikke så meget at sige, vi blev nr. 3 i vores række, som spiller +40 år . Så
mange af os har mange år at gi af, da vi er 60 og der over.
Næste år spiller vi +50 år, måske er det lidt nemmere.
Vi havde en del gode kampe og vandt 2 og tabte to 5-4 det giver to og et point
så alt ialt er vi meget godt tilfredse.
Forelæggelse og godkendelse af regnskab af Lene Birkholm
Lene havde lagt regnskab og budget på bordene så alle kunne følge med.
Regnskabet blev godkendt.
Forelæggelse og godkendelse af næste års budget.
Der var lidt forhøjelse i kontingenterne, Kurt Kondrup syntes at der var en stor
stigning for passive medlemmer fra 80 kr til 150 kr. Hvor mange er passiv?
Der er 10 passive medlemmer i formiddagsafdelingen. De kan komme med til fester
og udflugter og med til kaffe/hygge på vores spilledag en gang om måneden.
Der blev stemt om det var i orden med håndsoprækning. Forhøjelsen blev vedtaget.
Der var lidt diskusion rundt omkring. Ann Lassen meddelte, at der var større
kontigenter i de andre klubber.

Søren Birkholm, der har ikke været stigning i kontingentet i flere år.
Næste års budget blev vedtaget.
Indkomne forslag
Der var kommet et forslag fra Bente Hende.
Formiddagsafdelingen søger om et tilskud til vores 50 års jubilæum.
Vi skal 4 dage til Sønderjylland. Vi søger om 5000.00 kr.
Anne-Grethe Madsen ville gerne svare på det.
Vi er en enig bestyrelse, som ikke vil give tilskud til den ferie, da det kun er en 1/3 af
medlemmerne der skal med.
Men vi vil gerne give 5000 kr til vores afslutningsfest, så flere kan få glæde af det.
Ændring af vedtægter
§8 stk.2 ”eller” ændres til ”og”.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Vagn Madsen – på valg – genopstiller.
Lene Birkholm – ikke på valg. Vi søger en ny kasserer, da Lene kun fortsætter et år
endnu.
Torben Buchna – på valg – genopstiller.
Anne-Grethe Madsen på valg – genopstiller.
Per Thelin - ikke på valg.
Klaus Jensen – på valg genopstiller.
Hans Otto Sørensen fortsætter som revisor.
Der blev ikke fundet en ungdomsformand ej heller suppleanter.
Eventuelt
Tak for god en god og informativ generalforsamling.
Tak til bestyrelsen for dygtigt frivilligt arbejde.
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