GENERALFORSAMLING 2021

Tirsdag d. 6. april 2021 (udskudt pga corona) kl 19:00 - virtuelt
1.

Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Claes Lagerbon Jensen

Claes valgt til dirigent.
Konstaterer, at der er lovligt indkaldt til
generalforsamling via opslag på
hjemmeside, mail til alle medlemmer og
opslag på Facebook, jvf vedtægterne
med min. 14 dages varsel.
Linda Nielsen tager referat

Formandens beretning
2. Formand Steen Fladberg indleder med at byde de mange der sidder bag skærmen velkommen, både bestyrelsen og dem
der deltager hjemmefra.
Vi har kæmpet lidt med teknikken – og vi taler kun en ad gangen, så I beder bare om ordet.
Beretning, 2020
Steen har i år et powerpoint-oplæg med, så alle kan se og følge med i beretningen hjemmefra med indholdet: Corona og
fjer, padel, årets gang i klubben, fokus mod næste sæson, hædersbevisninger.
2020 vil gå over i historien som Corona-året. Det er året, hvor det har været svært at være klub og det har også være
udfordrende at være medlem.
Vi lukkede helt ned d. 19. marts – men over sommeren blev der løsnet op, og vi kunne spille ved sæsonstart. Der var
restriktioner om hvor mange der kunne være i hallen, hvem og hvor mange der kunne være på banerne, adgangsvej mv
Vi lukkede helt ned igen d. 7. december 2020.
Følgende aktiviteter har været igangsat: Vi har haft løbetræning for de unge to gange om ugen, Badminton-Yoga for alle,
udendørs træning og orienteringsløb.
Vi kommer til at forlænge sæsonen til 1. juli (Tak til Ravnsborghallen for at dette bliver muligt) og vi arbejder på at alle i
næste sæson kan deltage i frit spil fredag som supplement.
Vi har søgt Corona-puljer, men der mangler stadig en del på økonomien Vi har fået et nyt betalingssystem, dette har
udskudt opkrævning af kontingent.
Vi starter op igen i hallen inden sommerferien: den 21. april for U18 - og den 6. maj for 18+ men vi afventer
retningslinjer, der udarbejdes af Badminton Danmark, inden vi melder endeligt ud.
Corona, økonomi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIF/DGI opfordrer alle medlemmer til at betale kontingent. Vi er en klub og et fællesskab.
Vi spillede indtil 7. december
Vi har betalt fuld halleje
Vi har betalt løn til alle trænere
Gennemført aktiviteter som nævnt: Løbetræning, Badmintonyoga, udendørs træning
Sæsonen forlænges til 1. juli
Næste sæson: Frit spil om fredagen
Søgt Coronapuljer
Kontingentopkrævning er udsendt primo marts.

PADEL
Padel status – på det vi må betegne som ”Padel-året”2020.
For 1 år siden var der lige under 100 padel baner i Danmark, nu er der 208.
Køge Padel Center har 2 baner og der har været en stor succes: Der er allerede næsten 1000 brugere. Og banerne er
næsten fuldt booket. Den reelle indtægt har overgået vores forventninger med over 100%
Køge Padel Center har de eneste padel-baner i området, og vi har personlige svar og mange aktiviteter:
1.
2.

Personlig kontakt til spillerne, Ildsjæle og ambassadører gør en forskel.
Som opstart udbød vi Frit spil for Køge Badminton Klub og Firmaidræt Køge, i 2 uger.

3.

Differentierede medlemsskaber og medlemstilbud samt årskort med fordelagtige, lavere, priser for unge (0-17,
og 17-25), for +25. Markant billigere end de kommercielle Centre.
4. Oparbejdelse af community via events og træningssamlinger, ex. Americano, middel til at skabe socialt
sammehold og kendskab til sporten. Firma team events, Børnefødselsdage.
5. Padel Skole, Bordtennis, Soft Tennis og badminton (rundbold med padel bat til piger)
6. Køge Padel Klub er oprettet. Underafdeling til Køge Badminton Klub. Medlemskab af DGI, DIF samt
specialforbundet - Dansk Padel Forbund.
7. Træningssamlinger, støttet af DIF/DGI
8. Holdkampe, 1. år DPF liga, i den kommende sæson er der tilmeldt 5 hold.
9. Pay & Play koncept, “spil, når du har lyst”.
10. Opsyn (fysisk sikkerhed) sikrer ro og ingen ballade
11. Omfattende brug af sociale medier, PR-arbejde med medier og idrætsorganisationer

Køge Padel Center, hvorfor er vores model god?
1.
2.

3.

4.

5.

Foreningsdrevet, indtægt og overskud går tilbage til de to foreninger og den selvejende institution, bidrager til
opfyldelsen af Køge Kommunes idrætsstrategi
Tre parts samarbejdsaftale
a) 60% af indtægt er øremærket til videreudvikling af KPC
b) 30% bliver ligeligt fordelt imellem de 3 parter
c) 10% til driftsomkostninger (gratis bat og bolde mv), RH-Drift, bemanding, cafeteria, KBK Træning,
turnering, FIK, firmaer, ældre
Ravnsborghallen (Idrætsanlæg) som ligger et område i vækst
a) Adgang til Omklædning og Cafeteria, udendørs areal er høj værdsat af padel-, men også
badmintonspillere
b) Synergi til andre idrætsfaciliteter; Badminton, Fodbold, Gymnastik, Fitness, Bowling, Cykling,
Petanque, og meget andet
c) Tilbyde Padel til Køges skole og uddannelse institutioner
Firmaidræt Køge
a) Fokus på at få de lokale virksomheders medarbejdere til at dyrke idræt
b) Fokus på idrætstilbud til ældre
Køge Badminton Klub
a) Forlænge sæsonen for Badmintonspillere, og styrke ambitionerne om højere rangering af klubbens
bedste hold
b) Via Køge Padel Klub, skabe et træningsmiljø med fokus på ungdom, inkl. Turnerings spil og
holdkampe

Køge Padel Klub har fået fint logo:
Der er 90 medlemmer i Køge Padel Klub, og vi stiller op med 5 Liga hold her i 2021, sidste år kun 1
Vi ønsker at udvidde:
Vi ønsker yderligere 4 baner og det arbejdes der kraftigt på. Ansøgning er fremsendt, jorden er gødet – og next step er d.
12. april, hvor vi har 10 min. indlæg på et møde i Kultur- og Idrætsudvalget.
Vi er klar, hvis vi får ´go´- vi har holdt møder med leverandører om den kommende udvidelse.

BADMINTON
Året highlights i badmintonklubben:
•

Arv – 380.000 kr. fra familien Ellyt.
Vi er meget taknemmelige. Vi har nu en vandrepokal som hedder Familien Ellyts Mindepokal.

•

Oliver Schlander, diplomtræner kursus i DIF.
Det er en uddannelse Oliver hat været udtaget til, og det er vi som klub meget glade for.

•

Pigeprojekt, udvikling af kvindelige trænere
Her er vi, takket være vores dygtige kvinder og piger, med helt fremme. Vi er glade for at der er opbakning til
dette, da mange mener, at piger gerne til trænes af piger/kvinder.

•

Trænerudvikling, Badminton Danmark (BD) har etableret et projekt for udvikling af trænere. Man kan fx lære
om ledelse, instruktion, trænerollen – her er vi i Køge inviteret med for at præge denne udvikling.

•

Samarbejde (ungdom) med Solrød Strand Badminton. Nogle af vores spillere har været med til træning 1 gang
om ugen i Solrød i en dialog og aftalt forløb.

•

Sportsligt
Senior: Mange til træning, mere træningstid blevet mulig. Godt team. Holdturneringen startede op, men stoppede
med nedlukning. Holdkampe stater ført op igen i den kommende sæson for 18+
Veteran: Der er stor udvikling på veterantræningen med flere veteranhold og flere til træning med gejst og
interesse. Holdturneringen startede op, men stoppede med nedlukning. Holdkampe stater ført op igen i den
kommende sæson for 18+
Ungdom: Rekrutteringer igang, Tak til Spar Nord-fonden. Der fik vi 20.000 til at rekruttere, hvoraf nogle er
brugt og resten er der planer med i næste sæson. Måske kan der stadig spilles nogle ungdomsholdkampe her i
slutningen af sæsonen. Vi afventer BD.

•

Badmintonskole, stor succes, den har altid være fuldt booked. Det er gode folk, der er med der, og vi håber, vi
igen kan gennemføre en Badmintonskole i sommerferien igen i den sidste uge inden skolestart – evt. med
restriktioner.

Tak
Tak til Køge Kommune, Sports Group Denmark, Spar Nord, Finn L & Davidsen, Nordisk film og Ok.
Det har stor betydning for os.
Tak til alle der ta´r fra – især til vores engagerede forældre. Klubben kunne ikke drives uden jeres store hjælp.
Ny sæson, fremadrettet
•
•
•
•
•

Konsekvenser af Corona? Medlemstab eller modsat?
Fokus på rekruttering – projekt er i gang
BadmintonKick – vi arbejder på en god opstart, et slag for badminton i Køge.
Badmintonskole, forhåbentlig
Padel

Nye baner, forhåbentlig
Krav til ressourcer i Køge Padel Center.
Øget konkurrence
Fastholde stemning, godt miljø og serviceniveau
Det er en glæde og en fornøjelse!
På bestyrelsens vegne
Steen Fladberg, formand
Tak til Steen for beretningen, der blev taget til efterretning.
Kommentarer og ideer til formandens beretning – dette kunne ske ved håndsoprækning eller i chat:
Ingen kommentarer.

3.

a) Forelæggelse af revideret regnskab, til
godkendelse.

Kasserer Charlotte Dysted viser
regnskab for 2020 og budget for 2021.

Havde klubben ikke modtaget arv og Corona-støtte, havde vi haft et
underskud på ca. 280.000 kr.

Se regnskab kommer som vedhæftet fil.

Regnskabet blev taget til efterretning.
b) budget for kommende sæson
Budgettet blev taget til efterretning.

Derefter gennemgås regnskabet; Samlet
set overskud på 178.000 kr. og status på
klubbens egenkapital kr. 657.292,00
ultimo 2021

c)

ingen forslag til kontingentstigning for næste sæson, nu på 4.
sæson.

Kommentarer og ideer til kassererens beretning:
Der var ikke nogen, der markerede – eller skrev på chat.
Steen har kommentar: De penge, vi får i kassen nu, har vi investeret i
padel, og der kommer vi forhåbentligt til at investere mere. Vi håber på
sigt, at vi får en god indtægt derigennem.
Vi har, fra nogle medlemmer, fået spørgsmål om Corona-økonomi:
Man får ikke fudl valuta for pengene, og nogen har spurgt til det? Vi er
ikke en forretning men en forening og et fællesskab, hvor vi alle står
sammen.Vi synes, at vi har arbejdet meget med at iagangsætte aktiviteter
og kompensation via andre ydelser.
For os vil det være katastrofalt, hvis medlemmerne ønsker at få pengene
retur. Tag fat i Steen for yderligere spørgsmål i forhold til dette.
4.

Indkomne forslag.
Der er ingen indkomne forslag i år.

5.

Valg af medlemmer til bestyrelsen
1. Ikke på valg: Kasserer Charlotte Dysted, Næstformand Linda
Nielsen, Seniorformand Philip Randers, Medlem Christina Zenteno,
Kenneth Sverker Nilsson (Veteran og Formand for Køge Padel Klub)

Generalforsamlingen tilslutter sig
valgene og bestyrelsen består nu af:
Formand Steen Fladberg
Kasserer Charlotte Dysted

2. På valg: Formand (for en 2-årig periode)
- bestyrelsen foreslår Steen Fladberg (villig til genvalg)
3. På valg: Valg af Ungdomsformand Annette Dreier (for en 2-årig
periode)
– Annette Dreier ønsker ikke genvalg - bestyrelsen foreslår:
Louise Lund (villig til valg)
4. På valg: Valg af 1 bestyrelsesmedlem (for en 2-årig periode)
- bestyrelsen foreslår Claus Christoffersen (villig til genvalg)

Seniorformand Philip Randers
Ungdomsformand Louise V. Lund
Medlem/motionsformand Claus
Christoffersen.
Medlem/næstformand/sekretær Linda
Nielsen
Medlem Christina Zenteno

5. På valg: Valg af 2 suppleanter – (for en 1-årig periode)
– bestyrelsen foreslår Jørgen Petersen (villig til genvalg)
– bestyrelsen foreslår Oliver Schlander (villig til genvalg)

Samt Kenneth Sverker Nilsson (Formand
for Køge Padel klub)

6. Valg af revisor og 1 suppleant.
– bestyrelsen foreslår Hans Lindahl som revisor (villig til genvalg)
– bestyrelsen foreslår Thomas Thyge (villig til genvalg)

Suppleanter: Jørgen Pedersen og Oliver
Schlander
_____________
Revisor: Hans Lindahl
Revisorsuppleant Thomas Thyge
Bestyrelsen konstituerer sig ved
førstkommende bestyrelsesmøde.

6. Eventuelt
Vi har mange der tager fra i klubben, men har nogle, her som vi gerne vil sige
en særlig tak til.
Tak til Annette Dreier, der træder ud af bestyrelsen. Tak for dit store
arbejde i UU og i klubben gennem de seneste år – og især for
ungdomsafdelingen. Med tiltag som Badmintonskole og Ren Køge har du
været med til at sætte fokus på badminton for børn og unge i Køge.
Også så har du stået for Køge Festuge – Du har nok Danmarksrekord i
mobilepay betalinger på 2 kr. (som betaling for toiletbesøg). Annette, du har
pondus og du brugt sine kompetencer som pædagog i nogle særlige sager i
klubben.

POKALER:
Niels Reills mindepokal: René Dreier
Tak til René har gennem flere år arbejdet for klubben: fået lavet en super
skabelon til vores Badmintonskole, hvor du også har været lejrleder hele ugen.
Du har stået for vores åbne turneringer og på det seneste kommet med et
oplæg til en hjemmeside og været med til at indføre det nye medlemssystem
Resasport.
Steen fortalte lidt om Niels Reills betydning for Køge Badminton Klub:
•
•
•

Første danske mester i klubben (U14) i 1963 – året efter Køge
hallerne blev bygget. Niels var den bedste og havde ingen at træne
med. Han bruge hjørnetræning og var kendt for sine vilde cut-slag.
Niels påtog sig rollen som Badmintonmentor for et ungt kuld – der
tog rejsen fra serie 1 til liga…
Trafikdræbt, 1975 kun 26 år gammel.

Niels Reill ses her til venstre i billedet.
Ved siden af Niels står vores dirigent
Claes.

Jubilæumspokalen: Kenneth Sverker Nilsson
Tak til Kenneth har det seneste år lagt mange timer i Veteran afdelingen - men
også og især også i at få Køge Padel Center i søen og en helt ekstraordinær
indsats i forbindelse med at få Køge Padel Klub op at stå. Kenneth tilbød sig
ved opstart og han er på det meste af døgnet og et faktisk ´Mister Padel´ i
Køge. Hans ånd, den stemning han skaber, og de gode folk han har samlet,
gør at det meget er hans fortjeneste at klub og center på 1 år har nået den store
succes.
Familien Ellyts Mindepokal: Thomas Fahbäck
Tak til Thomas, der er Kenneths højre hånd i hele padelprojektet. Thomas har
siden Padel banerne bare var en god ide, hele tiden talt for, og gjort en stor
ekstraordinær indsats, for at vi skulle skabe en Padel klub ”for alle” .
Thomas har med sit personlige engagement været med til at skabe Køge
bedste (første og eneste) Padel Klub, udover altid at være klar med feks at
skaffe salt til banerne da vi spillede i vinters, og feje sand væk i bar mave i
sommers osv osv.
Køge Padel Klub, er som underafdeling til Køge Badminton Klub, jo blevet
en realitet, 90 medlemmer og 5 hold I DPF ligaen på 6 mdr. er flot.
Thomas erfaring som tidligere Superliga fodbold spiller er guld værd for
Klubben, da Padel sporten tiltrækker spillere fra alle mulige forkellige
idrætsgrene
Tak for indsatsen , og vi ser frem til næste epoke I samarbejde med Thomas

Afsluttende bemærkning fra dirigenten: På grund af corona, tager vi det
afslappet, at vi afholdt generalforsamlingen i april mod marts, som er deadline Formanden råber an til klubbens
ifølge vedtægterne.
kampråb:
Tak til Claes Lagerbon Jensen for husly og for din hjælpe som dirigent.
”Oh mindernes by, ved det salte hav hvor Juel og Huitfeldt kæmped’.
Dér lyder vor stemme, dér hører vi
hjemme:
Køge – Køge – Køge”

