GENERALFORSAMLING

Torsdag 22. marts 2018
1.

kl 19:30, i Ravnsborghallen (hal D i kælderen)

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Preben Homøe

Preben valgt til dirigent.
Konstaterer, at der er indkaldt til
generalforsamling, jvf vedtægterne.

Og valg af referent
Linda tager referat
Preben Homøe: Vi har mistet er par af klubben koryfæer Tove Ellyt, spiller og mangeårig kasserer og
Preben Hansen, spiller, holdleder og bestyrelsesmedlem.
2.
Formandens beretning
Formand Steen Fladberg indleder med at byde de mange fremmødte medlemmer velkommen.
Steen orienterer om arbejdet i Køge Badminton Klub:
Senior
Træning
Træningen har forløbet fint i år ledet af spillende træner Simon Petersen. Der er stort fremmøde og et fint
engagement og intensitet til træningen.
Turneringskampe
I år har klubben haft 3 hold tilmeldt. Det er 2 mixhold i Sjællandsserien og Serie 2, og derudover et 4-mands
Herrehold. Alle holdene har gjort det godt, men med forskelligt resultat. Sæsonen har dog været præget af at
det i enkelte kampe har været svært at samle de sidste damespillere til turneringskampene.
Sjællandsserieholdet er i nedrykningsspil og ender midt i denne række - det er ikke afklaret om holdet bliver i
rækken eller rykker ned - det afgøres af nedrykning fra danmarksserien. Der udestår én vigtig kamp i dette
regnestykke.
2. holdet i serie 2 er i toppen af rækken og en 3. plads med et muligt oprykningsspil er sandsynligt. Også her
er der én vigtig kamp tilbage i næste weekend.
3. holdet blev etableret som noget nyt i denne sæson, hvor holdet har klaret sig fint og opnået en
midterplacering i rækken.
Næste sæson
Næste sæson fortsætter Simon som spillende træner. Vi håber på, at 1. holdet forbliver i rækken og 2. holdet
rykker op i serie 1.
Vi regner med at fortsætte i næste sæson med stort set samme bemanding, selvom studiestart i København
altid er en udfordring. Det betyder forhåbentlig, at vi også viderefører 3. holdet som rent Herrehold.
Derudover får vi forhåbentlig tilgang af dame-spillere, så det ikke er en kamp at få samlet nok til de sidste
pladser på holdene.
Veteran
Torsdagstræningen
Det går godt i veteranafdelingen, der har været på samme niveau som sidste sæson. Vi træner samtidig med
motionsholdet torsdag aften, så der er altid masser af liv i hallen.
Vi er ca. 8-10 mand der trofast mødes hver torsdag og lader op til turneringskampene. Desværre er der ingen
damespillere i år, så vores mix hold i 50+ rækken er konverteret til et Herrehold.
Turneringskampe
I indeværende sæson har veteranafdelingen haft to herrehold tilmeldt i henholdsvis 40+ rækken og 50+
rækken. Det er sådan set gået godt, men begge hold er endt midt i rækken, hvor der især har været en del utur
med uafgjorte kampe, der burde været vundet.
Næste sæson
I den nye sæson satser vi på at få tilgang af flere spillere og meget gerne nogle damespillere også. Det skulle
gerne føre til nogle placeringer i toppen af rækken.
+60
Vi fylder stadig hallen mandag og onsdag eftermiddag med 33 mandlige spillere samt 12 piger - tilmeldte.
Der er tilgang - og vi må tage hal B i brug. Vi har gennem sæsonen været ude at spille adskillige gange:
I DGI-regi med gode resultater.
21. marts afholdt DGI og Køge badminton +60 stævne i Køge-Hallerne med 140 deltagere. Fin dag med kaffe
og brød undervejs om formiddagen samt afsluttende bespisning.

Ungdom
Vi havde en hård opstart med mange nye træningstider for vores børn, kostede en del udmeldelser. Vi er dog
tilbage på sporet igen takket været en stor indsats på ca. 150 aktive ungdomsspillere.
Årsagen til nye træningstider for manges vedkommende var at vi ønskede at give alle børn tilbud om træning
min. 2 gange om ugen. Det viste sig ikke at være hensigtsmæssigt.
Vi kæmper stadig med at få nok små børn ind i klubben, primært forældre/barn, U9 og U11 vil vi gerne have
flere af. Men badminton er en relativ svær sport, når man er lille.
Vi har fokus på det, bl.a. er nedsat Rekrutteringsudvalg med Henrik Korsbæk og Linda Nielsen fra UU samt
Christina Zenteno og Lars Uhre.
Nye tiltag er afprøvet med bl.a. SFO besøg i hallen om eftermiddagen, hvor vi stiller træner til rådighed.
Desuden har vi af flere omgange været ude at undervise i forbindelse med skolers
idrætsdage/særarrangementer.
Vi har et meget stort aktivitetsniveau i ungdomsafdelingen, og mere end 150 børn. Det kan vi være stolte af.
Vi har mange træningstilbud: Basistræning 1-6, Talenttræning, Ørnetræning, forældre/barn, frit spil (husk
det!), boblere, klubfællestræning, mv.
Vi fik ny cheftræner ved sæsonstart, Mathias Thyge, der har taget fint over efter vores tidligere træner.
Derudover er der igen i år kommet nye hjælpetrænere til fra klubbens egne rækker.
Der er virkelig blevet leveret fornemme resultater af vores trænerteam.
Vi indgik ved sæsonstart i et for os nyt projekt med KMB, Hvidovre og Greve om fælles onsdagstræning for
udvalgte børn. Trænerne er meget kompetente. Projektet skal snarligt evalueres.
Flot fremmøde til vores træningsweekend i starten af sæsonen / efterår 17 med 46 børn.
Vi har afviklet to turneringer i år, Julestævnet, som er afholdt, og så glæder vi os til forårsstævnet i april, der
desværre ligger i St. Bededagsferien, så vi er spændt på at se, hvor mange der tilmelder sig.
Rekordtilmelding til DMU i april 2017, vi håber, vi slår den igen. Det vidner om stor spillelyst hos børnene.
Badminton på Toppen er forsat en stor succes, og vi sender mange nye/begynderbørn og forældre afsted til
dette hver gang det afholdes, hvilket er det rigtige sted at starte i forhold til turneringsbadminton. Samtidig er
det også en slags forældreuddannelse ud i fjerboldens mysterier.
Ungdomsholdene har klaret sig OK, de fleste er endt med en placering i midten eller i toppen af rækken, flot.
Helt særligt er det, at vores U15-mesterrækkehold er blevet sjællandsmestre.
Mange deltager i turneringer, hvilket vi kun kan anbefale og der har for mange været flot fremgang, hvilket
har resulteret i mange oprykninger i løbet af sæsonen.
Ses, høres og anerkendes
Det er meget vigtigt at nye børn tages godt imod. Det gælder også de voksne. Og gør vi det godt, rygtes det
henne i skolen, på vejen og blandt venner. Og det kan føre til flere medlemmer. Det modsatte vil føre til
mistede medlemmer. Jeg synes at vi gør det rigtig godt. Vore trænere er vokset op med. Ikke kun af pligt, men
med ærlig og glæden ved badminton.
Udfordre vore børn….
Det har vist sig, at en række af vores børn allerede nu har niveau til at kan klare sig på seniortræningen. Det
har vi testet. Vi har en stor gruppe, vel en ca. 20 spillere, som vi kan kalde ungseniorer/ældre børn, som vi
skal blive ved med at udfordre – ikke mindst fysisk. Det arbejder vi på, og vil inden længe invitere de unge og
deres forældre til infomøde.
Motion for voksne
Igangværende sæson har været en stabilisering, hvor vi som altid mistede lidt spillere i sommerferien (skader,
flytninger ud af Køge by og ”med-flytninger” sammen med ungdomsspillere, der skifter klub etc.)
Vi er dog tilbage på ca. 80 spillere igen – lige nu faktisk ca. 82-84 spillere, hvilket er det højeste niveau
nogensinde i KBK-motions historie….. og en maksimal udnyttelse af vores kapacitet, som er ca. 76-80
double-pladser pr. uge.
Vi har netop afsluttet vores første sæson med turneringshold i motionsafdelingen (4+2). Vi har spillet 6
holdkampe og opnået 16 point – 5 sejre á 3 point (9-0 el. 8-1) og et knebent 5-4 nederlag (1 point). Dette gør
KBK til en sikker nr. 1. i rækken (DGI serie 2, motion).

Vi har fået det nyeste tilbud: Lørdagsholdet godt i gang i løbet af sæsonen – pt. med ca. 12 spillere, så her er
der faktisk lige nu et par ledige pladser til de morgenfriske badmintonspillere om lørdagen (kl. 09.00-10.30).
Som noget helt specielt oplever vi i øjeblikket, at enkelte spillere som af forskellige årsager er stoppet for 2, 3,
4 år siden, vender tilbage. Det ser vi som et kæmpe skulderklap til vores afdeling og den måde, vi har
sammensat motionskonceptet i KBK. Det må være fordi det er stærkt vanedannende at spille
(motions)badminton i KBK.
Vi har holdledere på alle dage – Peter, Jesper, Thomas og Christina – (man, ons, tor, lør).
Godt samarbejde med veteranafdelingen, hvor vi afgiver lidt spillere til holdturneringskampe – og hvis der er
ulige spillere begge steder torsdag aften, så mixer vi spillerne. Dette langt bedre end at have bænkevarmere
samtidig i begge afdelinger.
Køge Kommune
Vores samarbejde med Køge Kommune er fortrinligt. De er lydhøre over for os og bakker op om vore tiltag,
og har ikke mindst givet os et økonomisk tilskud til vores ungdomssatsning, som ikke kunne lade sig gøre
uden.
Tøj/bolde
Vi er nu ved afslutningen af en to årig aftale med Scansport/Yonex. Da vi forbruger bolde for ca. kr. 176 .000
om året, er det en væsentlig aftale for os – ikke mindst at pris og kvalitet er i overensstemmelse.
TAK
Tak til vores sponsorer. Det er af meget stor betydning for os.
Tak til bestyrelsen, tak til UU, tak til vores dygtige trænere, tak til forældrene for opbakning - mange ta´r fra.
Det er en fornøjelse!
Steen Fladberg, formand
Spørgsmål til formandens beretning:
Spørgsmål til boldforbrug, pris mv.
Ros fra en ny forælder om god modtagelse i klubben af trænere og admin..
Beretningen blev godkendt.
3.

a) forelæggelse af revideret regnskab, til
godkendels

b) budget for kommende sæson
Kommentarer og ideer til kassererens beretning:
Budget for sponsorer for 2018 ca. 60.000, kan vi nå det?
Hvad kan vi give vores sponsorer?
Boldrør med firma-logo på.
Boldsponsorer til holdkampe – kan en sponsor fx sponsere
to bolde for en brugt bold.
Forslag om boldpenge i stedet for højere kontingent.
Hvilket kan give en respekt omkring boldforbruget.

4.

a) Kasserer Bo Larsen uddeler regnskab for
2017 Derefter gennemgåes regnskabet; Samlet
set overskud på næsten 40.000 kr, og status på
klubbens egenkapital er 246.047 kr ultimo
2017.
OBS! Ved mobilepay – husk altid at skrive
hvem og hvad i beskeden.
Generalforsamlingen godkender regnskabet.
b) Budget for år 2018 gennemgåes, og
godkendes.
Der drøftes muligheden for at supplere klubbens
intægter med yderligere sponsorater, søgning i
fonde eller anden aktivitet.

c) forslag om kontingentstigning for motionistfællestræning til 1.600 kr årligt

Budgettet godkendes.

d) forslag til kontingentstigning for seniorer til
2.300 kr. årligt
Indkomne forslag fra medlemmerne

c)+d) Kontingentstigninger vedtages.
Ingen modtagne forslag.

5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
1. Valg af Formand
– Steen Fladberg (ikke på valg)
2. Valg af Kasserer
– bestyrelsen foreslår Bo Larsen (villig til genvalg)
3. Valg af Seniorformand
– bestyrelsen foreslår Claus Christiansen (villig til
genvalg)
4. Valg af Ungdomsformand
– Kenneth Skov-Casper (ikke på valg)
5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
- Oliver Schlander (ikke på valg)
- Linda Nielsen (villig til genvalg)
- Thomas Kragh (ikke villig til genvalg) – bestyrelsen
foreslår Claus Christoffersen.
6. Valg af 2 suppleanter – (for en 1-årig periode)
– bestyrelsen foreslår: Jan Ørum Nielsen
– bestyrelsen foreslår: Julie Sørensen (villig til valg)
7. Valg af revisor og 1 suppleant.
– bestyrelsen foreslår Hans Lindahl som revisor (villig
til genvalg)
– bestyrelsen foreslår Thomas Thyge (villig til valg)

Generalforsamlingen tilslutter sig valgene og
bestyrelsen består nu af:
Formand Stten Faldberg
Kasserer Bo Larsen
Seniorformand Claus Christiansen
Ungdomsformand Kenneth Skov-Casper
Medlem/motionsformand Claus Christoffersen.
Medlem Linda Nielsen
Medlem Oliver Schlander

Suppleanter:
Julie Sørensen
Jan Ørum Nielsen
samt: Jørgen Pedersen ”specialist”

Bestyrelsen konstituerer sig ved kommende
møde.

Revisor: Hans Lindahl
Revisorsupplement Thomas Thyge
Fælles idrætsorganisationer er repræsentant
Jørgen Petersen

8.

Eventuelt valg af 2 repræsentanter til fælles
idrætsorganisationer i Køge kommune.
– bestyrelsen foreslår Jørgen Petersen (villig til
genvalg)

7. Evt
Familiedag 26. maj med badminto for børn og voksne
og efterfølgende Bankospil.
Vi vil høre om nogle kunne skaffe en gave eller to til
dette? Vi har et ”tiggerbrev” vi kan sende til jer på
mail.

Følgende vil gerne have mail med tiggerbrev:
Claus Christoffersen

Organiseret træning i skoven kl. 17.30 x 2 gange om
ugen v/ Steen Fladberg og Søren Bruun.
Vi skal være med i Festugen – så der har vi brug for
hænder.
Vi afholder badmintonskole i den sidste uge af
sommerferien.
Pokaler uddeles på Familiedag og Klubmesterskab:
Niels Reils mindepokal
Jubilæumspokalen
Elitepokalen
Hjemmesiden trænger til opdatering under historie
Linda opdaterer
Der mangler navne på formænd: Randi Rimdal og Hans
Lindahl.
Dirigenten takker for ”god ro og orden”
Og råber an til klubbens kampråb:
”Oh mindernes by, ved det salte hav hvor Juel og Huitfeldt kæmped’.
Dér lyder vor stemme, dér hører vi hjemme:

Køge – Køge – Køge”
Referent: Linda ☺

referat udsendt 31-3-18

Formandandens beretning:

22. marts, 2018

Generalforsamling i Køge Badminton Klub
Beretning
Senior
Træning
Træningen har forløbet fint i år ledet af spillende træner Simon Petersen. Der er
stort fremmøde og et fint engagement til træningen.
En stor tak til spillerne for at styre træning på torsdage, når Simon ikke
deltager. Det gælder også for fin imødekommenhed for de unge spillere, der nu
deltager på træningen.

Turneringskampe
I år har klubben haft 3 hold tilmeldt. Det er 2 mixhold i Sjællandsserien og Serie
2, og derudover et 4-mands Herrehold. Alle holdene har gjort det godt, men med
forskelligt resultat. Sæsonen har dog været præget af at det i enkelte kampe har
været svært at samle de sidste damespillere til turneringskampene.
Sjællandsserieholdet er i nedrykningsspil og ender midt i denne række - det er
ikke afklaret om holdet bliver i rækken eller rykker ned - det afgøres af nedrykning
fra danmarksserien. Der udestår én vigtig kamp i dette regnestykke.
2. holdet i serie 2 er i toppen af rækken og en 3. plads med et muligt
oprykningsspil er sandsynligt. Også her er der én vigtig kamp tilbage i næste
weekend.
3. holdet blev etableret som noget nyt i denne sæson, hvor holdet har klaret sig
fint og opnået en midterplacering i rækken.

Næste sæson
Næste sæson fortsætter Simon som spillende træner. Vi håber på, at 1. holdet
forbliver i rækken og 2. holdet rykker op i serie 1.
Vi regner med at fortsætte i næste sæson med stort set samme bemanding,
selvom studiestart i København altid er en udfordring. Det betyder forhåbentlig, at
vi også viderefører 3. holdet som rent Herrehold. Derudover får vi forhåbentlig
tilgang af dame-spillere, så det ikke er en kamp at få samlet nok til de sidste
pladser på holdene.

Veteran
Torsdagstræningen
Det går godt i veteranafdelingen, der har været på samme niveau som sidste
sæson. Vi træner samtidig med motionsholdet torsdag aften, så der er altid masser
af liv i hallen.
Vi er ca. 8-10 mand der trofast mødes hver torsdag og lader op til
turneringskampene. Desværre er der ingen damespillere i år, så vores mix hold i
50+ rækken er konverteret til et Herrehold .

Turneringskampe
I indeværende sæson har veteranafdelingen haft to herrehold tilmeldt i
henholdsvis 40+ rækken og 50+ rækken. Det er sådan set gået godt, men begge
hold er endt midt i rækken, hvor der især har været en del utur med uafgjorte
kampe, der burde været vundet.

Næste sæson
I den nye sæson satser vi på at få tilgang af flere spillere og meget gerne nogle
damespillere også. Det skulle gerne føre til nogle placeringer i toppen af rækken.

+60

Vi fylder stadig hallen mandag og onsdag eftermiddag med 33 mandlige spillere
samt 12 piger - tilmeldte.
Der er tilgang - og vi må tage hal B i brug. Vi har gennem sæsonen været ude
at spille adskillige gange:
I DGI-regi med gode resultater.
21. marts afholdt DGI og Køge badminton +60 stævne i Køge-Hallerne med 140
deltagere. Fin dag med kaffe og brød undervejs om formiddagen samt afsluttende
bespisning.

Ungdom
Vi havde en hård opstart med mange nye træningstider for vores børn,
kostede en del udmeldelser. Vi er dog tilbage på sporet igen takket været en
stor indsats.
Årsagen til nye træningstider for manges vedkommende var at vi ønskede at
give alle børn tilbud om træning min. 2 gange om ugen. Det viste sig ikke at være
hensigtsmæssigt.
Vi kæmper stadig med at få nok små børn ind i klubben, primært forældre/barn,
U9 og U11 vil vi gerne have flere af. Men badminton er en relativ svær sport, når
man er lille.
Vi har fokus på det, bl.a. er nedsat Rekrutteringsudvalg med Henrik K. og Linda
fra UU samt Christina Zenteno og Lars Uhre.
Nye tiltag er afprøvet med bl.a. SFO besøg i hallen om eftermiddagen, hvor vi
stiller træner til rådighed. Desuden har vi af flere omgange været ude at undervise
i forbindelse med skolers idrætsdage/særarrangementer.
Vi har et meget stort aktivitetsniveau i ungdomsafdelingen, og mere end 150
børn. Det kan vi være stolte af.

Vi har mange træningstilbud: Basis 1, basis 2, Talenttræning, Ørnetræning,
forældre/barn, frit spil (husk det!), boblere, klubfællestræning, mv.
Vi fik ny cheftræner ved sæsonstart, Mathias Thyge, der har taget fint over efter
vores tidligere træner. Derudover er der igen i år kommet nye hjælpetrænere til fra
klubbens egne rækker.
Der er virkelig blevet leveret fornemme resultater af vores trænerteam.
Vi indgik ved sæsonstart i et for os nyt projekt med KMB, Hvidovre og Greve om
fælles onsdagstræning for udvalgte børn. Trænerne er meget kompetente.
Projektet skal snarligt evalueres.
Flot fremmøde til vores træningsweekend i starten af sæsonen / efterår 17 med
over 40 børn.
Vi har afviklet to turneringer i år, Julestævnet, som er afholdt, og så glæder vi
os til forårsstævnet i april, der desværre ligger i St. Bededagsferien, så vi er
spændt på at se, hvor mange der tilmelder sig.
Rekordtilmelding til DMU i april 2017, vi håber, vi slår den igen. Det vidner om
stor spillelyst hos børnene.
Badminton på Toppen er forsat en stor succes, og vi sender mange
nye/begynderbørn og forældre afsted til dette hver gang det afholdes, hvilket er det
rigtige sted at starte i forhold til turneringsbadminton. Samtidig er det også en
slags forældreuddannelse ud i fjerboldens mysterier.
Ungdomsholdene har klaret sig fint, de fleste er endt med en placering i midten
eller i toppen af rækken, flot. Helt særligt er det, at vores U15-mesterrækkehold er
blevet sjællandsmestre.
Vores to andre U15 hold har også har mulighed for at bliver Sjællandsmestre –
og at de spiller finale i Tåstrup præcis samtidig med Generalforsamlingen.
Og alle tre hold tager til DM for hold senere på året.
Mange deltager i turneringer, hvilket vi kun kan anbefale og der har for mange
været flot fremgang, hvilket har resulteret i mange oprykninger i løbet af sæsonen.

Ses, høres og anerkendes
Det er meget vigtigt at nye børn tages godt imod. Det gælder også de
voksne. Og gør vi det godt, rygtes det henne i skolen, på vejen og blandt
venner. Og det kan føre til flere medlemmer. Det modsatte vil føre til
mistede medlemmer. Jeg synes at vi gør det rigtig godt. Vore trænere er
vokset op med. Ikke kun af pligt, men med ærlig og glæden ved badminton.
Udfordre vore børn….
Det har vist sig, at en række af vores børn allerede nu har niveau til at kan
klare sig på seniortræningen. Det har vi testet. Vi har en stor gruppe, vel en
ca. 20 spillere, som vi kan kalde ungseniorer/ældre børn, som vi skal blive
ved med at udfordre – ikke mindst fysisk. Det arbejder vi på, og vil inden
længe invitere de unge og deres forældre til infomøde.

Motion
Igangværende sæson har været en stabilisering, hvor vi som altid mistede
lidt spillere i sommerferien (skader, flytninger ud af Køge by og ”medflytninger” sammen med ungdomsspillere, der skifter klub etc.)
Vi er dog tilbage på ca. 80 spillere igen – lige nu faktisk ca. 82-84 spillere,
hvilket er det højeste niveau nogensinde i KBK-motions historie….. og en maksimal
udnyttelse af vores kapacitet, som er ca. 76-80 double-pladser pr. uge.
Vi har netop afsluttet vores første sæson med turneringshold i
motionsafdelingen (4+2). Vi har spillet 6 holdkampe og opnået 16 point – 5 sejre á
3 point (9-0 el. 8-1) og et knebent 5-4 nederlag (1 point). Dette gør KBK til en
sikker nr. 1. i rækken (DGI serie 2, motion).
Vi har fået det nyeste tilbud: Lørdagsholdet godt i gang i løbet af sæsonen – pt.
med ca. 12 spillere, så her er der faktisk lige nu et par ledige pladser til de
morgenfriske badmintonspillere om lørdagen (kl. 09.00-10.30).
Som noget helt specielt oplever vi i øjeblikket, at enkelte spillere som af
forskellige årsager er stoppet for 2, 3, 4 år siden, vender tilbage. Det ser vi som et
kæmpe skulderklap til vores afdeling og den måde, vi har sammensat
motionskonceptet i KBK. Det må være fordi det er stærkt vanedannende at spille
(motions)badminton i KBK.
Vi har holdledere på alle dage – Peter, Jesper, Thomas og Christina – (man, ons,
tor, lør).
Godt samarbejde med veteranafdelingen, hvor vi afgiver lidt spillere til
holdturneringskampe – og hvis der er ulige spillere begge steder torsdag aften, så
mixer vi spillerne. Dette langt bedre end at have bænkevarmere samtidig i begge
afdelinger.

Køge Kommune
Vores samarbejde med Køge Kommune er fortrinligt. De er lydhøre over
for os og bakker op om vore tiltag, og har ikke mindst givet os et økonomisk
tilskud til vores ungdomssatsning, som ikke kunne lade sig gøre uden.
Tøj/bolde
Vi er nu ved afslutningen af en to årig aftale med Scansport/Yonex. Da vi
forbruger bolde for ca. kr. 160.000 om året, er det en væsentlig aftale for os
– ikke mindst at pris og kvalitet er i overensstemmelse.
TAK
Tak til vores sponsorer. Det er af meget stor betydning for os.
Tak til bestyrelsen, tak til UU, tak til vores dygtige trænere, tak til
forældrene for opbakning - mange ta´r fra.
Det er en fornøjelse!
Steen Fladberg, formand

