GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 2. april 2019
1.

kl 18:30, i Ravnsborghallen

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Claes Lagerbon Jensen

Claes valgt til dirigent.
Konstaterer, at der er lovligt indkaldt til
generalforsamling via opslag og
facebook, jvf vedtægterne med min. 14
dages varsel – dog udsat 7 dage.

Og valg af referent

Linda tager referat

Formandens beretning
2. Formand Steen Fladberg indleder med at byde de mange fremmødte medlemmer og forældre velkommen til.
For at begynde min beretning lidt alternativt vil jeg gerne præsentere vores udvikling i antal medlemmer:
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Tallene er vores indberetning til Det Centrale Foreningsregister (samt til Kommunen til brug for ansøgning
om aktivitetstilskud).
Det kan vi alle sammen være stolte over. Det er langt bedre end den generelle udvikling for badminton på
landsplan.
Det vil fremgå, at vi har særlig stor fremgang for børn/unge i teenagealderen og i aldersintervallet 25-59. Især
sidstnævnte har mange klubber det svært med, og det er da også blevet den aldersgruppe, som fremover bliver
satsning for Badminton Danmark. Mon ikke de kan lære lidt af os.
Man kan spørge, hvad baggrunden er. Det er først og fremmest engageret arbejde hele vejen rundt:
Vi lægger vægt på at tage godt imod nye medlemmer, børnene skal ses, høres og anerkendes hver gang til
træning vi har stor forældreopbakning, mange ungdomstrænere, som både er venlige og dygtige, vi har godt
styr på tingene, mange ta´r fra, som betyder, at det ikke er et one man show, hvor den enkelte kører træt af for
mange opgaver, mv.
Netop vigtigheden af modtagelsen af nye medlemmer er væsentlig. Forældre vil gerne have at deres børn skal
dyrke idræt. Og de kan også godt li´ badminton. De prøver det forhåbentlig. Og ta´r vi godt imod bliver de –
og det rygtes hjemme på vejen og henne i skolen. Og det modsatte.
Og det skal vi huske på alle sammen!
Senior
Træning
Træningen har forløbet fint i år ledet af spillende træner Simon Petersen.
I år har der været mange aktive spillere og træningen har været godt besat. Der har været masser af
engagement og fremgang på den front. Også godt at se, at vores lidt ældre spillere tager godt imod de unge,
der er med på træningen.
Turneringskampe
Vi har i år haft to hold i serie 1 og to 4-mands herrehold.
Førsteholdet har ligget i toppen af serie 1 hele sæsonen, men missede desværre oprykning i de sidste
kampe. Andetholdet har ligget i bunden af serie 1 og kæmpet hårdt, men rykker desværre ned igen i serie 2.
Begge herrehold har ligget i toppen af rækkerne med en række fine resultater.
Næste sæson

Spillende træner Simon Petersen takker af efter denne sæson og vi arbejder på at finde en ny træner, der har
fokus på udvikling af spillerne.
Ungsenior
Vi har en stor gruppe af dygtige unge, som vi har meget fokus på. Det er søde, unge mennesker, som har et
godt sammenhold. De er vigtige for klubben såvel som for hinanden frem over i livet.
Ved sæsonstart fik vi som noget nyt etableret separat træning. Oliver Schlander tilbød sig som træner. Tak
Oliver, det var super.
Vi har igangsat et interessant og vigtigt arbejde med en møderække og work shops med involvering af spillere
og bestyrelsesmedlemmer. Fokus er fastholdelse af vore unge via spillemæssige såvel som sociale tiltag.
Veteran
I år har der været godt engagement blandt den faste skare, men vi kunne godt bruge nogle flere spillere. Der er
spillere til to herrehold, men der er slet ingen damespillere.
De to herrehold har været tilmeldt i hhv. 40+ og 50+ rækken hvor begge hold har ligget i bunden og det gode
spil ikke har stået i forhold til kampresultaterne.
Vi overvejer den fremtidige struktur på det felt.
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 i alt 58 friske mandlige og kvindelige spillere.
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
Det har været et travlt år i ungdomsafdelingen, igen. Mange aktiviteter og nye tiltag, som bl.a. har resulteret i
fastholdelse og tiltrækning af nye børn. Synes, at nogen skal nævnes:
•

Badminton på toppen – turnering for nybegyndere og ”uddannelse” af forældre

•

Badmintonskole i sommerferien, 48 deltagere, udsolgt, endda venteliste, god økonomi

•

Next Level, forældreaften med deltagelse af vores bedste turneringsspillere om talentudvikling og
vores træningstilbud, bl.a. med deltagelse af Talentchef i Badminton Danmark, Bo Ømosegaard

•

Nye træningstilbud, bl.a. HBC-træning, Lars Uhre, tidligere landstræner, Philip Fagralid, ny
ungdomscheftræner

•

50 børn, som spiller motionsbadminton i U15 og U17

•

Forældremøde om individuelle samtaler og forslag til temamøder

•

Etablering af rekrutteringsudvalg, især med fokus på de mindste

•

Uddannelse af ungdomstrænere, bl.a. til særligt trænerudviklingsprojekt rettet mod de yngste

•

Afvikling af to ungdomsturneringer, julestævne, klubmesterskaber, som altid har fin tilmelding,
familiedag med mere end 100 deltagere

•

Deltagelse med 40 børn til DMU i det vestjyske. Vi havde det fjerdehøjeste deltagerantal.

•

Ungdomstræningslejr over en hel weekend. Stort engagement og kreativitet fra vores trænere med
Mathias Thyge og Oliver i førersædet

•

Daglig træning på mange niveauer af vores 13 ungdomstrænere. Vi får meget ros for vores træning.
En stor tak til vores trænere.

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 helt lille.
Til gengæld er det en fornøjelse at se, at vi har fået en stor U13 og U11-gruppe, som har fuld fart på med
mange nye, der spiller mange turneringer med flotte resultater.
Motion
Vi har stor grund til at være stolte af vores motionsafdeling.
Vi er nu mere end 100 spillere – på fire mere eller mindre fyldte hold. Fantastisk. Der er stor spillelyst og
entusiasme. Det smitter.
I sidste sæson igangsatte vi det nyeste tilbud: Lørdagsholdet. De fleste er forældre til børn, der spiller, så
hvorfor ikke selv træne?!
Vi har holdledere på alle dage – Peter, Jesper, Claus 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.
Økonomi
Jeg skal ikke foregribe Bo/kasseren´s punkt, men blot konstatere, at det er meget glædeligt, at vi nu har opnået
en fin balance mellem indtægter og udgifter, og at vi har fået gearet klubben til vores høje aktivitetsniveau.
Køge Kommune
Vores samarbejde med Køge Kommune er fint. De er lydhøre over for os og bakker op om vores tiltag, og har
ikke mindst givet os et økonomisk tilskud til vores ungdomssatsning, som ikke kunne lade sig gøre uden.
Tøj/bolde
Vi har fået ny samarbejdspartner: Victor (Sports Group Denmark). Det har været meget positivt. Boldene
holder længere, og tøjet er pænt og i god kvalitet. Mere end 100 har købt et klubsæt.
Stor tak til Sophia og Linda for en kæmpe indsats.
Årsmøde Badminton Danmark
Vi er inviteret til at afholde inspirationsoplæg ved Badminton Danmarks årsmøde i maj. Nogen har bemærket
udviklingen i Køge BK.
Den nye sæson
Vi taler med Ravnsborghallen om at etablere en eller to padelbaner. Vi har været i Sverige for at se på baner.
Her boomer det virkelig. Vi har gennem længere tid skubbet til Finn og Rene, og de har været lydhøre. Det er
stadig på et indledende stadie, men det kunne være fint at være first mover i Køge Bugt, som er et stort
ketcher-område.
Et andet fokusområde er vores dygtige ungdomsspillere, dvs. de ældste ungdomsspillere og de yngste
seniorer. Vi har en række tiltag i støbeskeen, både af sportslig og social karakter.

Glæden ved badminton
Vigtigt er at nævne kvaliteten af vores sport.
For mit eget vedkommende tænkte jeg ikke så meget på det før i tiden. Men tænk på de mange kvaliteter

badminton har: Det kræver udholdenhed, godt benarbejde, mestring af slag (tænk første gang man ramte med
den høje baghånd😊), mænd og kvinder kan spille sammen, alle aldre, altid godt vejr.
TAK
Tak til vores sponsorer. Det gælder Victor, Finn L & Davidsen, Spar Nord, Enemærke & Pedersen, OK. Det
er af meget stor betydning for os.
Synes også, at jeg i år vil nævne den nye forpagter af cafeteriet, Mia. Det er en fornøjelse, og er et stærkt
bidrag til vores klubliv.
Tak til bestyrelsen, tak til UU, tak til vores dygtige trænere, tak til forældrene for opbakning – rigtig mange
ta´r fra og gør det muligt.
Det er en fornøjelse!
På bestyrelsens vegne
Steen Fladberg, formand
Beretningen blev godkendt.
3.

1) forelæggelse af revideret regnskab, til
godkendelse.

a) Kasserer Bo Larsen uddeler regnskab
for 2018. Derefter gennemgåes
regnskabet; Samlet set overskud på lidt
over 122.000 kr. og status på klubbens
egenkapital er ca. 368.000 kr. ultimo
2019

2) budget for kommende sæson
OBS! Ved mobilepay – husk altid at
skrive hvem og hvad i beskeden.
Kommentarer og ideer til kassererens beretning:
Forslag: Kan vi få en ungdomstræner med ud til holdkampe? Fx i
Slagerup til DM for hold.
Køb af et natmintonsæt til 25.000 kr. i klubben – vi kan bruge det
selv samt leje det ud (til ca. 1.500 kr. for en weekend).

Generalforsamlingen godkender
regnskabet.

b) Budget for år 2019 gennemgåes, og
a) ingen forslag til kontingentstigning
godkendes.
forslag til kontingentnedsættelse:
Men vi nedsætter muilighed for at nedsætte
Budgettet godkendes.
ungseniorkontingent til personer der er på SU
nedsættes til 1100 kr for en sæson – baseret på et skøn i
det enkelte tilfælde (inkl. noget frivilligt arbejde i
klubben)
Andre ungseniorer betaler 1.900 kr.
4.

Indkomne forslag fra medlemmerne

Ingen modtagne forslag.

5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
1. Valg af Formand
– Steen Fladberg (på valg)

Generalforsamlingen tilslutter sig
valgene og bestyrelsen består nu af:

2. Valg af Kasserer
– bestyrelsen foreslår Bo Larsen (ikke på valg, men udtræder i
utide) Bestyr. Foreslår Charlotte Dysted
3. Valg af Seniorformand
– bestyrelsen foreslår Claus Christiansen (ikke på valg)
4. Valg af Ungdomsformand
– Kenneth Skov-Casper (på valg). Bestyr. Foreslår Annette
Dreier.
5.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

Formand Stten Faldberg
Kasserer Charlotte Dysted
Seniorformand Claus Christiansen
Ungdomsformand Annette Dreier
Medlem/motionsformand Claus
Christoffersen.
Medlem/næstformand Linda Nielsen
Medlem Oliver Schlander
Suppleanter:Christina Zenteno
Jørgen Pedersen

- Oliver Schlander (på valg) -villig til genvalg
- Linda Nielsen (ikke på valg)
- Claus Christoffersen (ikke på valg)

Bestyrelsen konstituerer sig ved
kommende møde.

6. Valg af 2 suppleanter – (for en 1-årig periode)
– bestyrelsen foreslår: Christina Zenteno (villig til valg)
– bestyrelsen foreslår: Jørgen Petersen (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 genvalg)
8.

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

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

7. Evt
Vi afholder to badmintonskoler i den sidste uge af
sommerferien uge 32 for U11, U13 og U15.
Der bliver spurgt til målsætning i klubben?
Bestyrelsen arbejdede med en målsætning for et par år siden.
Resultatet er på hjemmesiden:

http://koegebadminton.dk/cms/?cmsid=634&pageid=24289.
Sportsligt set og konkret vil vi tilbage i 3. division i løbet af
nogle år.
Vi er med i Festugen igen og det er et hyggeligt arbejde som
alle opfordres til at deltage i.
På torsdag kl. 17 samles breve sammen og de skal deles ud for
Køge Borger og Håndværker- Forening.
Tak til Bo og Kenneth for deres arbejde i klubben gennem flere
år.
Kenneth siger tak for samarbejdet gennem årene til bestyrelsen
og UU - og at det er vigtigt, at vi værner om alle de frivillig. Jeg
er glad for de mange gode oplevelser, jeg har haft her i klubben
Bo sgier tak for de 5 år med mange tal og utallige
opkrævninger. Han startede med et forældet system og har
forsøgt at få det opgraderet op til flere gange. Tak til
samarbejdet til bestyrelsen.
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 05-2-19

