Generalforsamling
Mandag 18. september 2017
kl. 18.00
klublokalet i Annexhallen

Bestyrelsen i

Skovbakkens badmintonafdeling
Formand:

Eddie Morgan			
Bethesdavej 37 a, 		
8200 Århus N.			

Tlf. 4047 7637

					

E-mails:
e.morgan@webspeed.dk
eddimorg@rm.dk

Næstformand:

Tlf. 4091 5432

Kent ”Ranke” Pedersen		

Badmintonafdelingens
postadresse:

Vestre Tværvej 85		
E-mail:
8543 Hornslet			
pedersen.kent@gmail.com
			
			

Mette Mauritzen			

Kasserer:

Edouard Suensonsgade 3, 3,		
8200 Århus N

Tlf. 8616 1470
Mobil: 2215 2982

ANNEXHALLEN
Bethesdavej 29
		
8200 Århus N.

E-mail:

mettemauritzen@hotmail.com

Sekretær:

Jesper Kamp Jensen		Tlf. 2364 8238
Bronzealdervej 167, Hasle 		
8210 Aarhus V.

Ungdomsudvalgsformand:

Mogens Tarp			
Engelstoft 110, Elev
8520 Lystrup

E-mail:

Halinspektør:

jesper_kamp@hotmail.com

Tlf. 2611 7601

E-mail:
mogtar53@gmail.com

Torben Blom

Spilleudvalgsformand:

Sabrine Frandsen		
Tlf. 6024 8574

Viborgvej 28, 1. mf.		
E-mail:
8000 Århus C.			
frandsen9@msn.com
		

Annexhallen
Bethesdavej 29
8200 Århus N.
Tlf. 8616 7979

									

Suppleant:

Suppleant:

Sonja Andersen		
Åtoften 68
8250 Egå

Tlf. 2345 2834
E-mail:
sona@webspeed.dk

Ansvarlig for
medlemskartoteket:

Jan Erik Petersen		
Tlf. 2140 8971
Haugesundsvej 1
8200 Århus N

E-mail:
jep_petersen@yahoo.dk

Sonja Andersen

Mobil: 23452834
sona@webspeed.dk

Revisorer:

Carsten Taul
Anne Lærke Christensen

Tlf. 20277309
Tlf. 3067 3512

carsten.taul@stab.rm.dk
anne_fanoe@hotmail.com

SEPTEMBER 2017
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Referat af generalforsamlingen
Alt ved det gamle! Bestyrelsen og en af revisorerne var mødt op.
Derfor her bare et kort ref.
Formandens beretning og regnskabet blev godkendt. (Mærkelig nok!)
(se næste sider)
De af bestyrelsen opstillede kandidater blev valgt/genvalgt. (se nedenfor)
Ref.: E. Morgan

a) Næstformand
b) Sekretær
		
c) SU-formand

Kent Pedersen
(modtager genvalg)
Jesper Kamp		
(modtager genvalg)

d) 2 suppleanter
		

Sabrine Frandsen			
(modtager genvalg)
		
Sonja Andersen			
(modtager genvalg)

		
		

Daniel Fly		
(modtager ikke genvalg)		

Valg af 2 revisorer
		

Carsten Taul
(modtager genvalg)

		
		

Anne Lærke Christensen
(modtager genvalg)

		
		

(Bestyrelsen foreslår
Jan Pedersen som suppleant)

Den nye bestyrelse ses til venstre.
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Badmintonafdelingens love
§1
Afdelingens navn er IDRÆTSKLUBBEN SKOVBAKKEN, BADMINTONAFDELINGEN,
stiftet den 11. august 1953, og dens hjemsted er Århus.
§2
Afdelingens formål er at dyrke og fremme interessen for badminton ved at skabe gode forhold,
såvel for ungdomsspillere som for motionister og turneringsspillere.
§3
Under forbehold af bestyrelsens sanktion kan enhver hæderlig person optages som medlem aktiv eller passiv - af afdelingen. Børn og unge mennesker optages som ungdomsmedlemmer.
§4
Et medlem, der skader klubbens interesser, kan stilles i karantæne af bestyrelsen og kan ekskluderes af
GENERALFORSAML INGEN eller HOVEDFORE NING ENS REPRÆSENTANTSKAB MED ALMINDELIG
MAJORITET.
§5
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter forslag fra bestyrelsen og opkræves efter bestyrelsens
nærmere bestemmelser. Indmeldelse er gældende for hele sæsonen, og kun i specielle tilfælde kan bestyrelsen
dispensere herfra.
§6
Afdelingens interesser varetages af en bestyrelse på 6 medlemmer, der alle vælges af GENERALFOR
SAMLINGEN for 2 år. Formand, kasserer og spilleudvalgsformand er på valg i lige år, næstformand, sekretær
og ungdomsudvalgsformand i ulige år.
Herudover vælges 2 suppleanter og 2 revisorer for 1 år.
Ved afstemning tæller formandens stemme dobbelt, hvis stemmerne står lige.
§7
ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes hvert år i SEPTEMBER MÅNED med dagsorden fastsat af
bestyrelsen. Den indkaldes med 8 DAGES VARSEL.
Alle aktive medlemmer har stemmeret på GENERALFORSAMLINGEN. For medlemmer under 18 år udøves
stemmeretten dog af en af forældrene.
Såfremt et medlem er i restance, er denne ikke stemmeberettiget eller valgbar.
Lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal.
AFSTEMNING OG VALG kan ske ved håndsoprækning eller ved akklamation, men skal efter begæring af
blot 5 medlemmer foregå skriftligt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 4 dage før generalforsamlingen.
§8
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING indkaldes med samme varsel som ordinær, når bestyrelsen
finder anledning dertil, eller når 15 af afdelingens medlemmer har indgivet skriftlig begæring herom, ledsaget
af en motiveret dagsorden.
§9
Afdelingens bestyrelse er automatisk medlem af Idrætsklubben Skovbakkens repræsentantskab, og badmintonafdelingen kan ikke opløses, så længe 20 medlemmer ønsker dens beståen. Ved evt. opløsning tilfalder
afdelingens værdier hovedforeningen til fremme af sportslige formål.
§ 10
Afdelingens love, reglement og kontingent skal godkendes af Skovbakkens hovedbestyrelse.
§ 11
Spilletider fastsættes af bestyrelsen, og bestyrelsen har ret til ændringer og aflysninger heri, idet der dog
udover 2 aflysninger ydes erstatning efter bestyrelsens anvisninger.
§ 12
Ingen medlemmer i afdelingen, aktive som ledere, hæfter personligt for afdelingens gæld.
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Beretning for sæsonen 2016-17
Vi har vist vendt udviklingen!
Det ser ud til, at interessen for badmintonsporten igen er opadgående. Dejligt!
Således også hos os.
Alle grupper er gået frem i medlemsantal,
og det betyder, at vi ikke tærer på formuen
som frygtet. Det kan ses af regnskabet, der
udviser et mindre overskud.
Vi forsøger altid - så længe som muligt - at
undgå kontingentforhøjelser, og da formuen
i afdelingen er ganske pæn, så er der ikke
udsigt til det lige nu og her.
Rent sportsligt gik det ok med vores turneringshold, som alle bevarede deres pladser
i respektive rækker. Så vores bedste hold
er altså stadig i 2. division.
I motionsafdelingen bevarer vi også fire
motionsgrupper med pænt over 100 spillere. Efter en langsom start fik torsdags- og
lørdagsholdet 8-10 gang i tilmeldingen, så
vi alt i alt nu har flere medlemmer end året
før.
Hvad angår banelejere har vi samme antal
udlejede baner som vi plejer. Da de fleste
af vores aktiviteter foregår i grupper, er der
kun 5 timer eller ialt 30 baner til rådighed.
Ungdomsafdelingen fik også vendt tilbagegangen, så vi endda fik lidt flere medlemmer
end året før. FLOT!
Juleafslutning, Natminton, klubmesterskaber og sommerspil er blandt tilbudene til
de unge.
Skulle nogen have prædikatet "Årets
leder" i Skovbakken Badminton, må det
blive Mogens Tarp.

Da vi stod uden ungdomsformand før
sæsonen, kontaktede vi Mogens (gruppespiller i motionsafdelingen), og efter lidt
betænkningstid sagde han JA til jobbet.
Og her stod han så med en hel masse nye
opgaver, men i stedet for at
løbe skrigende bort, tog han
udfordringen op og satte sig
systematisk ind i tingene.
Med en sæson i bagagen har
Mogens nu et overblik, der
forhåbentlig gør tingene lettere for ham i
den kommende sæson.
Vi har heldigvis fundet en suppleant til
ham i bestyrelsen, nemlig Jan Pedersen,
der er mangeårig gruppespiller.

Fremtiden

Fremtiden er jo først og fremmest de unge.
Derfor håber vi, den nye ledelse og trænerne
sammen kan stå for fremskridt såvel sportsligt som mht. medlemstallet.
Medlemstallet i turneringsafdelingen ligger
pænt højt, så forhåbentlig kan det resultere
i flotte resultater i den kommende sæson.
I motionsafdelingen er der stadig ledige
pladser på et par af holdene - ligesom vi har
ganske få baner til udlejning.
Jeg vil hermed gerne ønske alle vore medlemmer en rigtig god sæson 2017-18.
Eddie Morgan
formand
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Regnskab for sæsonen 2016-17
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Bemærkninger til regnskabet
for 2016-17
Så er endnu en sæson afsluttet.
Bestyrelsen havde budgetteret med et underskud på godt 53.000 kr., men vi kommer ud af året
med et overskud på 3.102,29 kr. Det skyldes primært øgede indtægter - men også lidt færre
udgifter.
Vores indtægter er samlet 47.181,33 kr. større end forventet og skal findes i øgede kontingenter - med den største medlemstilgang i Ungdom og Motion - og i den kommunale aktivitetsstøtte.
Vores udgifter er samlet 9.494,-kr mindre end det budgetterede.
Kontingent til DBF og halleje er steget med tilsammen 15.000 kr.
Seniorafd. har forbrugt 5.920,- kr. mere end forventet.
Udvalg m.v. og administration har haft færre udgifter på 1.719,-kr.
Ungdomsafdelingen har haft et væsentligt mindre forbrug - godt 18.438 kr. mindre end budgetteret med.
Det skyldes at to af ungdomstrænerne har fået en del af deres løn udbetalt som kontingentfri
tagelse - svarende til 5.210,- kr. - og dertil er der grundet mange trænerafbud udbetalt ca.
2.500,- kr. mindre til træning i ungdom. Træningen er blevet varetaget af frivillige fra motions
afdelingen. Tilsvarende har der heller ikke været de store udgifter til bl.a. træningslejr i ungdomsafdelingen, da denne i år igen måtte aflyses.
På bolde er der sparet 6.500,-kr.
Alt i alt øgede indtægter og færre udgifter, der altså samlet giver et overskud på godt 3.102,33
kr., hvilket må siges at være et tilfredsstillende resultat.

Mette Mauritzen
kasserer
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.....og her så budgettet
for 2017-18
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BUDGET 2017-18
Indtægter
Kontingent, ungdom
Kontingent, senior
Kontingent, motion
Aktivitetsstøtte, kommunen
Tilskud fra støtteforeningen
Juleturnering, senior
Øvrige arrangementer,
senior
Rejserefusion, senior
Stævne
Juleturnering, motion
Øvrige arrangementer,
motion
Klubmesterskab
Annonceindtægter
Sponsorindtægter
I alt
Udgifter
Hovedforening
DBF
Annexhallen
Vejlby-Risskov hallen
Generalforsamling
Bestyrelse
Spillerudvalg
Conventus - diverse
Gaver og blomster

Resultat
16/17
Budget 16/17
-88.400,00
-77.500,00
-223.350,00
-220.550,00
-275.135,00
-260.000,00
-36.739,74
-24.000,00
0,00
0,00
-5.597,50
-5.000,00
-4.911,46
-20.549,70
-38.491,80
-3.798,00

-5.000,00
-13.478,87
-45.000,00
-2.000,00

-5.322,00
-17.415,00
0,00
0,00
-719.710,20

-5.000,00
-15.000,00
0,00
0,00
-672.528,87

Resultat
17.130,00
19.272,88
197.064,00
17.086,00
80,00
431,15
0,00
7.444,00
1.839,65

Budget
17.000,00
16.500,00
185.000,00
17.000,00
500,00
1.000,00
500,00
7.000,00
1.500,00

Budget 17/18
-70.000,00
-227.100,00
-270.000,00
-28.000,00
0,00
-5.000,00

Ansvar
Mogens
Sabrine
Eddie
Mette

-5.000,00
-13.000,00
-40.000,00
-3.000,00

Sabrine
Sabrine
Jesper
Eddie

Sabrine

-5.000,00 Eddie
-10.000,00 Eddie
0,00 Eddie
0,00
-676.100,00
0,00
Budget 17/18
17.000,00
19.000,00
200.000,00
17.500,00
500,00
1.000,00
500,00
7.800,00
1.000,00

Bem.

Ansvar
Mette
Mette
Mette
Mette
Mette
Eddie
Sabrine
Mette
Eddie

0,00
Bem.
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Tak Torben!

TAK!

Endnu engang skal der lyde en STOR tak til vores
afholdte halinspektør, fordi han altid er der som vores
bindeled mellem alle i afdelingen.
Hans mange gøremål vil det føre for vidt at omtale her,
men vi kan absolut ikke undvære ham - og vi håber, han
fortsætter mange år endnu.
Tak for indsatsen, Torben.

12G���������������������������������������������������������������������������������� GENERALFORSAMLING 2017

