
Referat fra Generalforsamling Vallensbæk Badminton – 30. marts 2022 

 

Deltagere: 

Bestyrelsen: 

Henning Boe, formand 

Lars Sørup, webmaster 

Torben Simonsen, kasserer 

Ole Elniff, veteranformand 

Birthe Hammer Boe,motionistformand 

 

Fraværende: Rikke Sørup, sekretær 

 

Fremmødte fra Ungdommen: 

Lars Panter 

Per Krarup 

 

Fremmødte medlemmer: 

Preben Flyvholm 

Lynge Skovgaard 

Nikolaj Nygaard 

Mikael Hornstrup, Revisor 

 

 

1. Valg af dirigent 

Lars Sørup blev enstemmigt valgt til dirigent. 

Indkaldelsen til generalforsamlingen er sket rettidigt. 

Der er ikke modtaget andre forslag end bestyrelsens eget forslag vedr. kontingentfastsættelse. 

De fremmødte er alle berettiget til deltagelse i Generalforsamlingen. 

Der gøres opmærksom på, at henvisningen til hjemmesiden bør rettes i vedtægterne. 

 

Birthe Hammer Boe blev enstemmigt valgt til referent. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Henning Boe omdelte bestyrelsens beretning. 

 

Ungdom (Lars Panter, Per Krarup): 

Vi har god gang i Miniton og har fået en super engageret træner. Miniton er for de 3-7 årige og 

drejer sig mest om motorisk leg og træning, som på sigt leder op til at opnå færdigheder til at 

spille badminton. 

Vi har desværre svært ved at fastholde den ugen aldersgruppe fra ca. 15 år og opefter.  



Og vi mangler trænere. 

 

Motionist (Birthe Hammer Boe): 

Klubmesterskabet er flyttet til den 18. juni 2022, så vi kan afvikle det sammen med Ungdom. 

Vi har en udfordring med at tiltrække kvinder til badminton … det er gået jævnt ned ad bakke og 

p.t. er vi underkanten i forhold til fortsat at kunne deltage med mere end et mixhold i DGI 

kampene. 

 

Veteraner (Ole Elniff): 

Vi har haft tilmeldt ét hold til Karlslunde turneringen for +60-årige. Det løber over 3 spilledage og 

er et velbesøgt arrangement. 

 

Fastbaner (Torben Simonsen): 

Der er en belægningsprocent på 41%. Der er stort set kun ledige tider efter kl. 21.00 og de er 

vanskelige at besætte. Der blev fremført et forslag om halvt kontingent på de sene tider – det 

tages op på kommende bestyrelsesmøde.  

 

Frivillighed (Lars Sørup): 

Lars redegjorde for bestyrelsens arbejde omkring frivillighed i tæt samarbejde med DGI. Vi er 

blandt de første 3 klubber der aktivt har taget hul på dette arbejde. 

Vi har i første omgang beskrevet de forskellige aktiviteter, der udføres i badminton regi  - stort 

som småt. Vi vil opdatere hjemmesiden med information, om det at være frivillig i Vallensbæk 

Badminton Klub og hvilke aktiviteter man kan byde sig ind på. Der er angivet hvad opgaven går ud 

på og hvor lang tid man må påregne til udførelsen…vores håb er at rigtig mange vil byde sig til og 

hjælpe med at løfte i flok. 

 

Vi planlægger også arrangementer for frivillige, særligt tøj til frivillig m.m. alt sammen for at 

synliggøre denne væsentlige indsats for at gøre klubben til en attraktiv klub at være med i og for at 

få diverse aktiviteter afviklet. 

 

3. Kassererens  fremlæggelse af regnskab, budget og forslag til kontingent for næste sæson 

Der er et underskud på 16.930,60 kr. i forhold til budget overskud på 1500,- kr. Pga. Corona har 

kontingentindbetalingen været halveret for allerede eksisterende medlemmer. Der har ikke været 

afholdt klubmesterskab og klubfest i 2021. 

 

Formanden opfordrede til at der uddannes flere trænere – der er økonomi til dette. 

 

Forslag til kommende kontingentstruktur blev gennemgået. Det eneste nye i forhold til tidligere 

var prisen, hvis man spiller på fastbane 2 gange ugentligt og kontingent for Miniton spillere. 

 

4. Indkomne forslag 

Der er ikke modtaget nogen forslag. 



 

5. Valg til bestyrelsen 

Formand og kasserer er på valg hvert andet år – i år er det formanden der er på valg. 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer er på valg hvert år. 

 

Lars Sørup og Rikke Sørup genopstiller ikke til bestyrelsen. 

Alle øvrige genopstiller. 

 

Lynge Skovgaard og Nikolaj Nygaard vil gerne stille op som bestyrelsesmedlem. Preben Flyvholm 

vil gerne stille op som suppleant. 

 

Det blev enstemmigt vedtaget at; 

Henning Boe fortsætter som formand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Torben Simonsen, Ole 

Elniff, Lynge Skovgaard, Nikolaj Nygaard og Birthe Hammer Boe. Preben Flyvholm deltager som 

suppleant. 

 

Mikael Hornstrup fortsætter som revisor. 

 

6. Eventuelt 

Torben nævnte, at vi fremadrettet bør udpege én tegningsberettiget for klubben – i dag skal hele 

bestyrelsen skrive under. Dette kræver en ændring af vedtægterne. Bestyrelsen ser på dette på 

kommende bestyrelsesmøde. 

 

Det bør ligeledes i vedtægterne fremgår hvordan revisoren vælges. 

 

Det blev drøftet hvordan vi fremadrettet kan sikre bedre træningskampe for alle motionistspillere 

tirsdag og torsdag – således at styrkeforholdet matches bedre og alle sikres gode kampe i 

passende omfang. 

 

Der blev spurgt til, hvorfor motionisterne af og til møder noget yngre spillere, når de deltager i DGI 

holdkampene. Svaret er at motionistrækkerne ikke er aldersopdelt, men styrkeopdelt – så yngre 

mere uerfarne spillere kan sagtens matche ældre og mere erfarne spillere. 

 

Der blev efterspurgt træning for ungdomsspillere som minder mere motionisttræning, altså hvor 

fokus er på det rene badmintonspil fremfor opvarmning og mere specifik træning i slagteknik m.m. 

Ungdommen er obs på dette og der har været drøftet, hvordan vi bygger bro mellem de yngre 

spillere og motionisterne…den store udfordring er, at der mangler trænere. Preben nævnte, at han 

er træneruddannet og Lars og Preben kan fortsætte den videre dialog. 

 

Det blev nævnt, at der er en nøgle-problematik…hvem skal have nøgler til hvad. Vi aftalte at tage 

det op på kommende bestyrelsesmøde. 



 

Der blev aftalt kommende bestyrelsesmøde den 11. april kl.18.30. 

 

 

 

 


