Referat fra Generalforsamlingen i Vipperød Badmintonklub tirsdag den
24. april 2018 – kl. 19.00-22.00 – Forsamlingslokalet – Vipperød.
1. Valg af dirigent.
Villy Larsen
2. Konstatering af generalforsamlingens lovlighed.
Godkendt
3. Valg af stemmetrællere.
Lone og Jannick
4. Formandens beretning
Formanden gennemgik den omdelte beretning. Bemærkning fra medlem: Manglende
kommunikation vedr. uge 7, hvor hallen var lukket, så der var spillere, der kom forgæves. Hans
foreslår der arbejdes hen imod, at lukkedage kommer ud på mail. Det blev fremsat ønske om, at
Ågerup også kommer med i ”lukkedage” under ”Info” på hjemmesiden.
5. Fremlæggelse af revideret regnskab.
Hans gennemgik regnskabet (projekteret på lærred).
Der blev stillet spørgsmålstegn ved antal medlemmer under 25 år: Det virker som om der er mere
end 28, hvilket kan skyldes ”gratister” – dvs. nye medlemmer som ikke har meldt sig ind.
Forslag om Velkomstbrev til nye medlemmer med informationer om bl.a. muligheden for at komme
ud og spille kamp samt ”Indmeldings-/betalings-guide”. Formanden: Gavekort til nye medlemmer i
forbindelse med skolebadminton – målet er nye medlemmer.
Regnskabet blev godkendt.
6. lndkomne forslag.
Ingen bemærkninger
7. Fastsættelse af kontingent / Fremlæggelse af budget
Hans gennemgik budgettet på lærredet. Hans oplyste om muligheden for at søge tilskud til stævner
– hvilket gælder alle. Kontingentet forbliver uændret – 500 kr. Hans gennemgik mulighederne ift.
Baneleje.
Formanden oplyste, at der i forbindelse med skolebadminton i 2017 blev uddelt gavekort til
deltagerne samt tilbudt et reduceret kontingent for resten af året på kr. 400. Samme metode vil
blive anvendt igen i forbindelse med skolebadminton i 2018.
”UDSOLGT” på UNG U01 skal ændres – grænsen for max antal medlemmer skal forhøjes.
Miniton udfases. Ingen modsatte sig – godkendt.
8. Valg af bestyrelse
Jannick og Hans modtog genvalg og blev valgt. Ole Arrild Hansen og Kasper Damgård Jensen blev
valgt ind som nye medlemmer af bestyrelsen.
9. Valg af bestyrelsessuppleanter.
Lone Birch fortsætter. Jørn Christensen stopper og erstattes af Lena Arrild Hansen, som også bliver
førstesuppleant.
10. Valg af revisor.

Revisoren modtog genvalg og fortsætter
11. Valg af revisorsuppleant.
Revisorsuppleanten modtog genvalg og fortsætter.
12. Eventuelt.
Hans appellerer til øget fokus på onsdag eftermiddag; der er en del 60+ spillere, som har mulighed
for at spille onsdag formiddag og dermed øge fællesskabet. Derudover vil det frigøre mere plads
om aftenen til de spillere, som ikke har mulighed for at spile om formiddagen.

