
Referat af ordinær Generalforsamlingen
i Sæby Badmintonklub

27/3 2022

Dagsorden jf. § 6 i gældende vedtægter for Sæby
Badmintonklub, 2022

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning til godkendelse.

3. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

4.1. Dialog vedr. træner situation. Er vi for skrøbelige? Kan vi undgå aflysninger

ved sygdom?

4.2. Er sundheden i hallen ok?

4.3. Ønske om lektie café el. lign.

4.4. Ønske om et udvalg til fremtidig håndtering af andre arrangementer såsom

LM og løb i Sæby (24 timer ved havet)

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, 1. og 2. suppleanter. (se nuværende

sammensætning i bunden)

6. Valg af revisor samt suppleant.

7. Eventuelt.
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Referat

Ad 1.

Formand Morten Hjort bød velkommen og takkede for fint fremmøde.

Martin Boel Nielsen meldte sig som dirigent og blev valgt enstemmigt.

Ad 2.

Formand Morten Hjort fremlagde bestyrelsens beretning om klubbens aktiviteter i

kalenderåret 2021. Beretningen blev herefter godkendt.

Ad 3.

Kasserer Line Kobberup fremlagde årsregnskabet. Der var underskud på 35.900,- som

skyldtes flere ting:

- Mindre tilskud fra kommunens og færre aktivitetstimer.
- Flere udgifter til indkøb af bolde.
- Flere udgifter til ungdomshold turneringen grundet flere tilmeldte hold end de

foregående år.
- Generel øget brug og stigende omkostninger af dagligt forbrug.

Regnskabet startede lidt debat omkring nogle af manglerne i hallen og behovet for midler til
at få det udbedret herunder søgning af diverse fonde.

Situationen omkring det varme vand - forskelligheden på vandtemperaturen mellem herre
og dameomklædningen blev vendt. Har blev det forklaret at der har været en VVS’er ude for
at kigge på rørsystemet og at det blev konkluderet at dette er svært at afhjælpe uden store
omkostninger.

Der kom forslag om at få nye armaturer til herre baderum for bedre at styre vandforbruget.

Stine Bæk og Inge Damgaard (Poul Oles mor) tilbød i denne forbindelse sin hjælp i forhold til
at søge fonde.

Regnskabet blev herefter godkendt.

2



Ad 4.

4.1

Niels Peter rejste spørgsmål til vores træner situation om vi er for skrøbelige med kun én

ungdomstræner i Klaus.

Det blev af bestyrelsen forklaret at der altid forsøges at dække træninger ind ved sygdom

eller andet fravær, primært af Martin Boel eller andre frivillige. Af samme årsag har Martin

sidste år været på trænerkursus.

Muligheden blev drøftet om at oprette en gruppe eller et træningsudvalg for at have en fast

gruppe af personer der kan vikariere.

4.2

Klaus Blunck fremlagde et ønske fra enkelte af ungdomsspillerne om at man kunne bruge

cafeteriet som lektiecafe.

Der var en bekymring blandt flere på generalforsamlingen om hvorvidt det ville kunne styres

mht. oprydning og rengøring. Det ville kræve en voksen tilstede som opsyn mente flertallet.

Forslaget blev ikke vedtaget men heller ikke helt begravet.

4.3

Martin Boel foreslog at man opretter et udvalg til fremtidig håndtering af andre

arrangementer såsom LM og 24 timers løb i Sæby. Stine Bæk og Poul Ole meldte sig som

mulige deltagere i et sådant udvalg.

Ad 5.

På valg til bestyrelsen var Morten Hjort, Lise Toft og Louise Wagner.

Alle tre genopstillede og blev genvalgt uden modkandidater.

Niels Peter D. Jakobsen blev herefter valgt ind som det 6. bestyrelsesmedlem.

Søren Overbeck Nielsen og Helle Ladegaard Berthelsen fortsætter som hhv. 1. og 2.

suppleanter.
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Ad 6.

Der blev ikke på Generalforsamlingen valgt en revisor, men Line Kobberup vil undersøge om

nuværende revisor Karina Voss ønsker at fortsætte.

Ad 7.

Eventuelt.

Sundheden/indeklimaet blev drøftet og bestyrelsen fortalte om de tiltag man havde gjort sig

i det forgangne år, bl.a. med at forsøge at holde hallen varmere end hidtil hvilket har hjulpet

på lugten af fugt.

Det kommende 24 Timer ved Havet blev vendt. Det blev oplyst til at der skal bruges

medhjælpere som vil skaffe klubben 80 kr. pr. time pr. medhjælper klubben leverer.

25 vagter er mulige at besætte.

Rengøring i hallen blev også vendt med tanke på at få en professionel ud med jævne

mellemrum. Finansieringen kunne være at man indfører et kontingentsystem hvor man

betaler lidt mere hvis man ikke ønsker at deltage i rengøring og arbejdsdage m.m.

Den gamle rengøringsturnus for nogle af de unge mennesker blev i denne forbindelse også

drøftet da flere mente at det ikke blev gjort godt nok og at professionel rengøring kunne

afhjælpe dette.

Herefter takkede bestyrelsen for en god generalforsamling hvorefter dirigenten erklærede

generalforsamlingen for slut.
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