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Referat 

Ad 1.  

Formanden bød velkommen og foreslog Lars som dirigent. Lars modtog valget og konstaterede, at 
generalforsamlingen var rettidig indkaldt jf. vedtægterne og dermed beslutningsdygtig. 

 

Ad 2.  

Beretningen blev omdelt. Flemming Balling spurgte til udsigterne for at få bedre haltider. Formanden 
svarede, at der er halfordelingsmøde den 19.03.19. Vi satser på at beholde samme tider som i indeværende 
sæson. 

 

Ad 3.  

Kassereren omdelte og gennemgik årsregnskabet. Regnskabet er blevet lidt mere detaljeret end tidligere. 
Bl.a. kan man nu se, hvad den store post til bolde dækker over. Adskillige af de budgetterede udgifter er 
ikke blevet afholdt, fx bruger vi ikke længere porto, og vores abonnementer, gebyrer mm. er reduceret. 

Samlet set har vi et overskud på 64.000,-. Det er 47.000,- mere end budgetteret. 

Kassereren berettede desuden, at der er sket mange spændende ting i det forgangne år: Vi har skiftet bank 
og regnskabssystem. Målet har bl.a. været at leve fuldstændigt op til den nye GDPR-forordning, og det gør 
vi nu. Desuden er det nu blevet lettere at opkræve kontingenter mm. Endelig berettede kassereren, at 
tilskuddet fra kommunen fremadrettet går direkte til klubberne og ikke gennem Hovedforeningen. 



I 2019 er der budgetteret med udgifter for ca. 60.000,-  mere end det realiserede overskud i 2018. Dette 
dækker alt overvejende større udgifter til ungdomsafdelingen, fordi vi står over for en situation, hvor vi 
mangler en ungdomsformand og i øvrigt må regne med flere udgifter til ungdomstrænere.  

Der budgetteres med et underskud på ca. 4000,-. Med ansøgning om tilskud fra kommunen forudser 
bestyrelsen, at vi kan gå i nul. 

På den baggrund anbefaler bestyrelsen, at kontingentet fastholdes uændret.  (Det drøftes pt. om der på 
nogle af træningerne skal indføres et boldbetalingssystem, men det ændrer ikke ved, at kontingentet som 
udgangspunkt fastholdes). 

Budget og kontingentforslag blev tiltrådt af generalforsamlingen. 

 

Ad 4 

Der er ingen indkomne forslag 

 

Ad 5 

Bestyrelsens havde foreslået at ændre vedtægterne på fire punkter: forslag til vedtægtsændringer 

§ 1: Klubbens navn: Ved afstemning blev det vedtaget, at klubbens navn fremover vil være Vallensbæk 
Badminton. Binavn: VI 39. 

§ 2: nedenstående forslag til ordlyd blev vedtaget. Det blev bemærket, at bestyrelsen skal undersøge alle 
konsekvenser af en evt. udmeldelse af Badminton Danmark, fx om ungdomsspillerne fortsat kan deltage i 
SM og LM. 

Klubben er tilsluttet DGI Midt- og Vestsjælland (DGI-MVS) og såfremt bestyrelsen beslutter det Sjællands 
Badminton Kreds (SBK) og derigennem Dansk Badminton Forbund (DBF), Dansk Idrætsforbund (DIF) samt 
The International Badminton Federation (IBF). Klubbens medlemmer er underkastet de love og 
bestemmelser, forbundene måtte fastsætte. 

§7: Nedenstående forslag til sletning blev vedtaget: 

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, vil dennes plads så vidt muligt overtages af en suppleant.  

§ 13: Nedenstående forslag til sletning blev vedtaget: 

Forslag fra bestyrelsen skal bekendtgøres ved opslag på hjemmesiden 

Opslagstavlen i Idrætscentret blev imidlertid efterlyst. Formanden forklarede, at det er en Idrætscentret, 
der har fjernet opslagstavlerne.  

 

Ad 6 

Henning blev genvalgt som formand 

Lars, Birthe og Rikke blev genvalgt til bestyrelsen. 



Desuden modtog Ole Elnif og Martin Habæk valg til bestyrelsen 

Formanden bemærkede, at der kan blive behov for, at bestyrelsen supplerer sig, når der findes en 
formand/kontaktperson til ungdomsafdelingen 

Michael blev genvalgt som revisor. 

 

Ad 7 

Bjarne gjorde opmærksom på, at man som klubmedlem får 30 % hos Li Ning, både online og i den fysiske 
butik i Herlev. 

 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer for 
deres store indsats i klubben. 

 

Ref/Rikke 

 

 


