HOLBÆK BADMINTONKLUB
Referat af ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. marts 2019 kl.
19.00.
Deltagere:
Et fremmøde på ca. 45 personer plus en journalist fra Nordvestnyt og Mathias Teglbjærg fra DGI Midt- og
Vestsjælland

- Peter Jørgensen byder velkommen til medlemmerne.
- Jan Kaiser bliver valgt til dirigent.
- Formand Claus Vognsen har ordet og fremlægger sin beretning, samt hvordan han synes, det er gået i den
nu næsten afsluttede sæson.
- Vi får en opsummering på antallet af medlemmer i klubben. Nuværende antal medlemmer har vi ca. 370
medlemmer. Dette er en stigning siden sidste sæson, hvilket selvfølgelig er positivt.
- Dernæst går vi til 1. afstemning, som omhandlende klubbens adresse. Valgmulighederne er enten at ændre
klubbens adresse til Sportsbyen, eller beholde den nuværende adresse indtil vi ved mere ift. Sportsbyen. Der
var bred enighed om at beholde den nuværende adresse på Peder Billesvej 42, 4300 Holbæk indtil videre.
Klubbens adresse ændres først til sportsbyen, når vi er rykket derud.
- Hvad angår det beløb, som klubben er blevet lovet i forbindelse med salget af vores hal. Bliver der gjort
opmærksom på, at vi ikke skal regne med det beløb, før det er kommet ind på klubbens konto. Processen
går dog fremad, men langsomt. Der er derfor ikke noget, som er sikkert endnu.
- Der er også holdt møde med flere klubbers formænd, deriblandt er både fodbold- og svømmeklubben ift.
deres fremtid i sportsbyen. Der er konkluderet en ærgrelse over, vi stadig skal vente på at kunne rykke ud i
sportsbyen. Især eftersom den første deadline var den 1. januar 2019.
- Næstformand Jan Gottschalck har ordet og fremlægger sin beretning om, hvad han har arbejdet med ift.
klubben i den næsten afsluttede sæson. Han fremlægger deriblandt 2018 regnskabet for hallen og hvornår
klubbens deadline ligger ift. leje af hallen. Klubben har sikret leje frem til 30-6-2019. Hvad angår bestyrelsesformen, ønsker Jan genindførelse af den gamle bestyrelses form.
- Efter det går vi til den 2. afstemning, der omhandler bestyrelsesformen. Formand Claus Vognsen forklarer
både om den nuværende og den gamle bestyrelsesform inden afstemning. Det vedtages at uanset hvilken
form bestyrelsen ender med, skal alle medlemmer sidde der i en 2-årig periode. Flertallet stemmer på den
gamle bestyrelsesform, og dermed vedtages det, at en ny bestyrelse skal dannes.
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- Den gamle bestyrelsesform består af følgende poster:
1. Formand,
2. Næstformand
3. Sekretær
4. Kasserer
5. Ungdomsrepræsentant
6. Seniorrepræsentant
7. Veteranrepræsentant
8. Motionistrepræsentant
9. Menigt medlem
- Ingen udover Henrik Aagesen fra den nuværende bestyrelse vil fortsætte i bestyrelsen, derfor skal der først
og fremmest findes en ny formand.
- Ole Colberg stiller op, og han fremlægger, hvad han finder nødvendigt for klubbens fremtid. Deriblandt
hvilken retning vi skal gå i, der skal ro i klubben, Kommunikationen skal blive meget bedre, trænerne skal på
plads til næste sæson. Der skal snakkes med Badminton Europe ift. fremtidigt samarbejde, der skal lægges
en retning for seniorafdelingen og der skal bygges et godt træningsmiljø.
- Ole Colberg vælges som ny formand i Holbæk Badmintonklub.
- Conni ønsker ikke at indtræde i en bestyrelse. Men vil gerne fortsætte som bogholder.
- Udvalgsrepræsentanter vælges Stine Olesen som Ungdomsrepræsentant, Katja Elm Jensen som Seniorrepræsentant, Dorthe Olesen som Veteranrepræsentant og Henrik Petersen som Motionistrepræsentant.
- Som Kasserer foreslår Louise Nøhr en af hendes bekendtskaber Pernille Rosenlund. Hun vil gerne deltage i
bestyrelse, men er udenfor klubben.
- De resterende poster er Næstformand, Sekretær og Menigt medlem. Disse vil blive fordelt mellem Henrik
Aagesen, Peter Espersen og Lau Viskum, som alle 3 ønsker at være en del af bestyrelsen.
- Valg af suppleanter falder på Jan Gottschalck og Peter Jørgensen
- Hermed er der dannet en ny bestyrelse.
Eventuelt:
- Det bliver vedtaget, at klubben skal have et aktivitetsudvalg, som skal stå i spidsen for fremtidige events,
der skal være med til at skaffe flere penge til klubben. Dette består på nuværende tidspunkt af Jan Kaiser,
Peter Jørgensen.
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- Mathias fra DGI roser os for aftenens resultat, og han nævner samtidig at DGI vil gerne spare med HBK og
hjælpe hvor de kan.
- Formand Claus Vognsen ønsker tillykke til Ole og den nye bestyrelse samt et stort held og lykke fremover.
Dirigent Jan Kaiser runder af og takker for god ro og orden.

Et fantastisk resultat efter en meget veloverstået ekstraordinær generalforsamling
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