Dagsorden Repræsentantskabsmøde 31. august 2020 i Ørbæk
Referat

1. Valg af dirigent
Jørgen Hansen blev valgt.
2. Bestyrelsens beretning
Formanden tilføjede bl.a følgende:
Glamsbjerglejren blev gennemført med fuld hus. Der
arbejdes på at etablere et klyngesamarbejde på Vestfyn,
hvor også Broby deltager.
Trænerudvikling er godt igangsat – det er et nyt initiativ godt
implementeret af Anette Damgård.
Vi vil igangsætte et nyt forløb, når første forløb er overstået
og evalueret.
Anette stopper i bestyrelsen pga nyt arbejde. Heldigvis vil
hun fortsætte med Trænerudvikling, men nu som ad hoc
opgave.
Anette blev takket for veludført arbejde og konstruktivt
samarbejde.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
3. Fremlæggelse af regnskab og det kommende budget Lars
gennemgik regnskabet og det kommende budget.
Regnskabet udviste et overskud på godt 35.000 kr.
Bestyrelsen vil nedsætte egenbetalingen for en række
aktiviteter, for ikke at generere et overskud hvert år.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4. Behandling af indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.
5. Valg af formand
Martin Andersen blev genvalgt.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Erik Kolmos var ikke på valg.
Søren Tipsmark blev genvalgt for to år.
Anette Damgård modtog ikke valg.
Ingen nyvalgt, men hendes funktioner løses fremover som ad
hoc opgaver.
Lars Lyskjær var ikke på valg.

7. Valg af 2 revisorer
Christina Lyskjær var ikke på valg.
Gerda Jørgensen blev genvalgt for to år. Revisorsuppleant
stadig vakant.
8. Evt.
Lars Jørgen Andersen foreslog et beløb afsat til en
koncentreret indsatsats til rekruttering/uddannelse af nye
dommere.
Bestyrelsen vil igangsætte dette, efter fastlæggelse af en
strategi derfor.
Mange klubber synes det er urimeligt dyrt med betalings- og
administrationsgebyret ved turneringstilmelding. Martin
bringer det op i den fælles politiske styregruppe mellem DGI
og BD. Er nu programsat til 20. oktober.
Lars Jørgen Andersen fortalte om arbejdet med
Badmintonmuseet. Opfordrede klubberne til opbakning i
form af materiale eller praktisk.
9. Afslutning
Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for god
ro og orden, hvorefter Martin takkede dirigenten for
veludført arbejde.
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