
Generalforsamling 
I Holmegaard Badmintonklub 

Onsdag den 11/4-2018 
1.Valg af dirigent Michael Wroblewski 
2.Valg af 
stemmetællere 

Torben Kristensen og Hanne Christensen 

3. Formandens 
beretning 

Det har været en god sæson, med flere aktiviteter for både børn og 
voksne. 
Bestyrelsen havde et opstartsmøde hvor sæsonens aktiviteter blev 
planlagt. 
Vi lagde ud med 3 dages aktiv ferie i august og sluttede  med 
afslutning i starten af april, der spilles dog videre til slut april. 
Vi afholdt julearrangement hvor der deltog ca. 30 medlemmer der 
spillede og derefter fik lidt god mad og der var gevinster til dem der fik 
mandler. Det var en dejlig og hyggelig aften med godt humør, hvor der 
også blev tid til en lille snak med andre end dem man plejer at spille 
med. 
 
Vi har haft stor tilgang af ungdomsspillere, hvilket har været rigtig 
dejligt. Vi har stor glæde af Jan som træner for ungdomsspillerne, vi 
takker Jan for hans indsats, som vi værdsætter meget. 
Vi vil forsøge at afholde et overnatningsarrangement i næste sæson, 
her vil vi også indkalde til et forældre møde for at få lidt flere hænder. 
 
Vi har haft tilmeldt 1 hold i holdturneringen. Et hold i 50+ for herrer. 
Holdet med 4 herrer blev slået sammen med b-rækken, så de kom 
også ud for nogle store klø ind imellem. Det har været sjovt at deltage. 
Vi kunne godt tænke os, at der kom flere hold til. 
 
Vi har haft den glæde igen i år, at flere af vores ungdomsspillere har 
deltaget i turneringer, og det håber vi de vil fortsætte med i næste 
sæson. Spillerne har stolt fremvist medaljer ved den kommende 
træning. Her blev de så hyldet. 
 
Det sidste arrangement var sæsonafslutningen, den forløb godt, der 
var ca. 40 deltagere. Alle fik nogle gode kampe, og derefter en badeøl, 
lidt god mad og en masse gode historier over et glas. 
 
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for en kæmpe indsats. 
Dorte og Inge har igen gjort et fantastisk arbejde med at få krævet 
kontingent ind, hvilket har bevirket at alle har betalt. 
 
Vi har fået ny webmaster, Jesper Kristiansen, der har lavet en ny 
hjemmeside og det har bare fungeret til stor tilfredshed. 
 
Marianne har holdt os i ørerne, så vi har nået det hele. 
 
Jan, Lotte og John har hjulpet de steder der har været brug for. 
 
Mariane for al mulig hjælp til arbejdet, træner og tovholder for John. 



 
Det har været et år hvor bestyrelsen har hjulpet hinanden rigtig meget 
med at huske alle tingene. Det har været hyggeligt og rart, 
 
Tak til Hallen og til Daniel, Stine og personale for opbakning til 
foreningen. Det er altid rart at komme i hallen. 
 
På bestyrelsens vegne, John Andersen 

4. Bestyrelsen 
fremlægger revideret 
regnskab 
v/kassereeren 

Dorte fremlagde regnskab, meget fint, ingen kommentarer. 

5. Indkomne forslag Ingen 
6,7,8 og 9. Valg til 
bestyrelsen 

John Andersen: På valg: Genvalgt 
Mariane Andersen 
Marianne Hansen: På valg: Ønsker ikke genvalg 
Inge Laursen 
Dorte Kristensen 
Jacob Nielsen blev valgt ind i bestyrelsen. 
Valg af 2 suppleanter: Jan Hansen var på valg og modtog genvalg 
Marianne Hansen blev valgt som suppleant. 
Valg af 2 revisorer: John Laursen og Lotte Hansen blev genvalgt. 
Valg af revisorsuppleant: Hanne Christensen blev genvalgt. 
 

10. Evt. Referat og vedtægter lægges på hjemmesiden. Deltagelse i DM finale 
blev aflyst da de fleste i bestyrelsen ikke kunne denne dag. 
 
Dato for nyt bestyrelsesmøde: 25/4-2018 kl. 19.00 

 


