HOLBÆK BADMINTONKLUB
GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 24/4-2018 kl. 19.00.
Deltagere:

Claus Vognsen
Jan Gottschalck
Torben Henningsen
René Faber (afbud)
Peter Jørgensen

1.

-

Formand
Næstformand
Økonomiansvarlig
Kommunikationsansvarlig
Sportsasvarlig
Sponsoransvarlig
Suppleant

Valg af dirigent:
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, som bestod af ovennævnte
samt 25 øvrige medlemmer.
Claus foreslog på bestyrelsens vegne Jan Kaiser som dirigent. Jan blev valgt.
Jan takkede for valget. Jan havde på forhånd undersøgt at generalforsamlingen
var lovligt indvarslet jf. vedtægterne. Generalforsamlingen var dermed beslutningsdygtig.
Jan gav derefter formanden ordet.

2.

2a.

Formandens og sportschefens beretninger:
Formandens beretning vedlægges som bilag.
Veteranudvalgets beretning vedlægges som bilag.
Næstformandens beretning vedlægges som bilag.
Spørgsmål til formændenes beretninger:
- Hvorledes kommunikeres bestyrelsens tanker ud til afdelingerne.
Svar: Dette sker gennem den sportsansvarlige.
Hvorledes kommunikeres generelt til foreningens medlemmer.
Svar: Dette sker gennem Convensus, facebook og HBK.dk. Holdsport er en
platform vi vil overveje. Aktuelt afventer vi alternative platforme udarbejdet af
Holbæk Sportsby.
Kommentarer og ytringer fra fremmødte:
- Der bør være bredere fællesskab i ungdomsafdelingen. Skidt at der ikke ydes
tilskud til ungdomsstævner.
Svar: Peter R Jensens ønske for HBK er at gøre den ”en” klub. HBK er et fæl
les ansvar.

3.

Regnskabet for HBK fremlægges til godkendelse v. Claus
Vognsen:
Claus orienterede om, at det jo drejede sig om regnskabet for sæsonen 20162017.
Resultatet var 100.000 kr. dårligere end forventet.

4.

Regnskabet for hallen fremlægges til godkendelse v. Jan Gottshalck:

Jf. tidligere afholdte afstemning blandt klubbens medlemmer flytter HBK fra Peder Billes Vej 42 d. 1.1.2019. Derfor vil hallens virke ophøre i løbet af 2019. Idet
HBK principielt er lejer på matriklen skal Holbæk Kommune formelt fremsende
en opsigelse til HBK. Denne er ikke modtaget endnu.
Hallens formand ytrede sin utilfredshed med Holbæk Kommunes behandling af
HBK i forbindelse med udflytningen til Holbæk Sportsby. HBK føler at kommunen er løbet fra flere løfter om økonomisk kompensation ved udflytningen.
Det konstateres at HBK er blevet ramt af de økonomiske vinde der blæser i Kanalstræde.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
4.

Budget for HBK 2018/19:
Budget med et rundt nul blev vedtaget.
- Er der ikke mulighed for at modtage udlodningsmidler fra spillehaller.
Svar: Denne ordning er efter en overgangsordning på 2 år ikke længere mulig.
Disse midler er nu lagt ud til bla. DGI og DIF. Ansøgningskriterier og tid for disse
er på nuværende tidspunkt ukendt.
- Kunne man ikke lade kontingenterne stige i klubben, således at indtægterne
blev øget.
Svar: Dette ses ikke som en aktuel løsning.

5.

Indkomne forslag - skulle være formanden i hænde senest 5/4-16
- Kan klubbens regnskabsår ændres fra 1.9. til 1.5.
Dette er enstemmigt vedtaget.
Forslag til at flytte generalforsamling til sidste tirsdag i august.
Dette kan kun ændres ved vedtægtsændring besluttet ved ekstraordinær generalforsamling. Formanden indkalder til denne.

6.

Valg til bestyrelse:
a.
Claus Vognsen. Formand. Ikke på valg.
b.
Jan Gottschalck. Næstformand. Genvalgt.
c.
Økonomiansvarlig. Denne post er ikke besat.
Ingen erstatning
d.
Torben Henningsen. Kommunikationsansvarlig. Ikke på valg.
e.
René Faber. Sportsansvarlige. Ønsker ikke genvalg.
Henrik Aagesen valgt som sportsansvarlig.
f.
Peter Jørgensen. Sponsoransvarlig. Genvalg.
g.
2 suppleanter. Pladser ikke besat.
h.
1 revisor. Jesper Larsen.
i.
Revisor. Udføres af eksternt firma.
m.
Revisor suppleant. Plads ikke besat.

Herefter ser bestyrelsen således ud:
Formand: Claus Vognsen
Næstformand: Jan Gottschalck
Økonomiansvarlig: Ingen repræsentant.
Kommunikationsansvarlig: Torben Henningsen
Sportsansvarlige: Henrik Aagesen
Sponsoransvarlig: Peter Jørgensen
Suppleant: Ingen repræsentant

7.

Eventuelt:
Jan Gottschalck blev udnævnt til klubbens 6. æresmedlem.
Begrundelse: Jan Gottschalck har siden 1984 arbejdet administrativt i klubben.
Claus rettede en tak til udvalgene for deres arbejde igennem sæsonen.
Jan Kaiser, Peter R Jensen og Peter Mørk redegjorde kort for status for Sportsbyen.
Da der ikke var flere bemærkninger takkede Jan Kaiser for hvervet som dirigent.
Claus rettede en tak til de personer, der gør et stykke arbejde for klubben.

Dirigent
Jan Kaiser

Formand
Claus Vognsen

Bilag 1:
Formandens beretning:
Bilag 2:
Veteranformandens beretning.

Bilag 1:

Årsberetning HBK

Claus Vognsen
Formand
Bilag 2:
Veteranberetning 2017/18 :
Endnu et en sæson lakker mod enden….for rigtig mange sluttede den allerede i starten af april, vi har i hvert fald ikke set mange til den sorte træning her i april.
Vi har haft en pæn tilgang af spillere til grøn træning og lidt færre til den sorte og heldigvis ikke ingen større skader hen over sæsonen.
Vores holdturnering i år endte således :
Veteran 1 Elite 40+ sluttede på en flot 1. plads og blev hermed Sjællandsmestre i bedste række. Holdleder Brian Jensen
Veteran 2 A-række 40+ sluttede på 5. plads. Holdleder Erik Bay
Veteran 3 Elite 50+ sluttede på 5. plads. Holdledere Arne Rasmussen
Stor tak til holdlederne for en kæmpe indsats – men en opsang til spillerne for ikke at
melde retur til holdlederne når man er udtaget til kamp og i det hele taget bakke op
om holdene L
Et superflot resultat ser vi igen i år fra Gitte Andersen, som vandt guld ved All England i DD. Kæmpe tillykke.
På spillermødet ved sæsonstart blev det aftalt, at vi skulle gøre træningen mere
spændende med f eks opvarmning/slagtræning mm. Denne opgave skulle gå på om-

gang og spillerne skulle selv tage initiativ til at påbegynde dette…..desværre har ingen
overhovedet gjort alvor af dette, såh øh….???? Julefrokostarrangement blev planlagt
og flot arrangeret af Caroline og Carsten, stor tak til dem. På spillermødet blev det også besluttet at vi skulle prøve endnu en gang at få stablet et klubmesterskab på benene. Et udvalg blev nedsat og invitation blev slået op i hallen. Vi slog det endvidere
op med meddelelsen om at vi skulle fejre 1. holdets Sjællandmesterskab, så der var
lagt op til stor fest. En hel måned havde man at tilmelde sig i. Der kom 6 tilmeldinger
ud over udvalget selv. (Ikke en eneste af 1. holdspillerne ville var blandt disse ???) Så
nu er min tålmodighed altså slut, jeg kaster håndklædet i ringen efter sammenlagt 12
år som veteranudvalgsformand, der jo alligevel ingen som gider røre en finger endsige
bakke op om arrangementer i veteranafdelingen. Man vil åbenbart kun komme og
spille lidt og så ellers passe sig selv….Nu må en af jer pille fingeren ud og overtage
min post, ellers er der ingen, som tilmelder hold til næste sæson og alt det andet, der
skal håndteres…..
Med venlig hilsen
Joan Bay

