Referat af

Generalforsamling
20. september 2018
i
klublokalet i Annexhallen

Beretning for sæsonen 2017-18
Det går da meget godt!
Endnu en sæson er gået i badmintonafdelingen, der blev stiftet i 1953. Vi har endda haft
en lille medlemsfremgang i alle kategorier,
ungdom, senior og motion.
Rent sportsligt gik det knap så godt med
vores turneringshold, idet førsteholdet
rykkede ned fra 2. til 3. division - og dermed skubbede holdene under en række ned.
Ærgeligt, men vi er jo meget afhængige af,
hvilke spillere, der kommer til os udefra.
I motionsafdelingen bevarer vi vores fire
motionsgrupper med pænt over 100 spillere
ialt. Navnlig torsdags- og lørdagsholdet
8-10 har fået flere medlemmer end året før.
Hvad angår banelejere har vi simpelthen
lejet alle vores baner ud! Altså 6 udlejede
baner i 4 timer om ugen. Og så har vi en
gruppe veteraner på næsten 20 medlemmer,
der spiller onsdag kl. 15-17. Super!
Ungdomsafdelingen fik også fremgang takket være en stor indsats af lederne med
formand Mogens Tarp i spidsen. FLOT!
Juleafslutning, Natminton, klubmesterskaber og sommerspil er blandt tilbudene til
de unge.

Fremtiden

Fremtiden er jo først og fremmest de unge.
Derfor håber vi, den nye ledelse og trænerne
sammen fortsætte fremgangen 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, men vi arbejder
konstant på at få flere ind på holdene.

I bestyrelsen formår vi at få tingene til at fungere - selvom vi kan være uenige om nogle
ting.
Vi kommer dog frem til nogle konstruktive
løsninger, som resulterer i en sund økonomi
og en tilsyneladende tilfredshed hos medlemmerne.
En udfordring er klubmesterskaberne, som i
de senere år har oplevet vigende deltagerantal
- navnlig hos motionisterne og ungdommen.
Turneringsspillerne, som ”i gamle dage” var
de sværeste at få med, er nu de mest ivrige
med 40-45 % deltagere.
Bestyrelsen vil arbejde på at finde et koncept,
der i højere grad appelerer til alle medlemmer.
I Annexhallens bestyrelse, hvor undertegnede
har sæde, fik vi i 2015 gennemført den længe
ventede renovering af hallen. Pris 1.400.000
kr. Trods tilskud fra kommunen lænsede det
vores kassebeholdning i en sådan grad, at vi
stadig slikker sårene. Så først næste år kan vi
igen kigge på muligheder for forbedringen af
hallen. Bl. a. har vi et gulv, der begynder at
skrige på renovering.
Og lad os så glæde os over, at vi spiller i
Danmarks hyggeligste idrætshal, der oser af
sjæl og nostalgi.
Jeg vil hermed gerne ønske alle vore medlemmer en rigtig god sæson 2018-19.
Eddie Morgan
formand

Dagsorden:
1. Velkomst ved formanden			

Eddie Morgan

2. Valg af dirigent
3. Afdelingens beretning 			

Eddie Morgan

4. Regnskab og budget v/kassereren 			

Mette Mauritzen

5. Indkomne forslag			

Ingen

6. Valg til bestyrelsen - på valg:
a) Formand

Eddie Morgan
(modtager genvalg)

b) Kasserer
		

Mette Mauritzen		
(modtager ikke genvalg)

c) Sekretær
		

Jesper Kamp		
(modtager ikke genvalg)

(Bestyrelsen foreslår
Rasmus Jacobsen)

(Bestyrelsen foreslår
Lasse Lildholt)
OBS! Vælges for ét år!

d) SU-formand

Sabrine Frandsen			 (Bestyrelsen foreslår
Jesper Kamp)
(modtager ikke genvalg)
OBS! Vælges for ét år!

c) UU-formand

		

Mogens Tarp			
(modtager ikke genvalg)

e) 2 suppleanter
		

Sonja Andersen			
(modtager genvalg)

		
		
		

(Bestyrelsen foreslår
Jan Petersen		
Jonas Lindvald)
(modtager ikke genvalg)		

Valg af 2 revisorer
		

Carsten Taul
(modtager genvalg)

		
		

Anne Lærke Christensen
(modtager genvalg)

		

(Bestyrelsen foreslår
Jan Petersen)

OBS! Ifølge lovene vælges bestyrelsesmedlemmer for en periode på 2 år, suppleanter og revisorer for 1 år.

Referat af generalforsamlingen
Med stor glæde konstaterede vi, at hele 16 medlemmer - udover bestyrelsen var mødt op.
Hvem ved - måske havde det hjulpet, at vi gav pizza og øl til alle og trak lod om en ketsjer
og spilledragt.
Formandens beretning blev godkendt uden indvendinger, og det samme med
kassererens fornemme regnskab.
De af bestyrelsen foreslåede medlemmer blev valgt uden modkandidater og det betød, at
vi sagde farvel og tusind tak til kasserer Mette Mauritzen, UU-formand Mogens Tarp og
SU-formand Sabrine Frandsen. De har alle ydet en kæmpe indsats.
Siger man farvel, siger man også goddag - og det gjorde vi så til Lasse Lildholdt, der
overtager sekretærposten, Rasmus Jacobsen, ny kasserer, og Jonas Lindvald, der bliver
suppleant og skal hjælpe Jan P. med ungdomsafdelingen. Velkommen til alle tre.
Fra de mange fremmødte var der forslag om at arrangementer som julefrokoster og
lignende ikke behøver at giver overskud - nu da vi har en betydelig formue, og at vi
anskaffer nye og bedre netstolper, så det bliver lettere at opstille dem.
Bestyrelsen siger tak for forslagene og vil kigge nærmere på dem.
Stor tak og hæder til vores dejlige halinspektør Torben Blom, der i mere end 32 år har
passet os op - og passet på hallen.
OBS! Pizzaerne var gode og vinderne af hhv. ketsjer og spillesæt blev Rasmus Jacobsen
og Lasse Lildholdt. Tillykke.
Ref.: E. Morgan

De nye i bestyrelsen:

Rasmus Jacobsen

Lasse Lildholdt

Jonas Lindvald

Regnskabet

Regnskab for sæsonen 2017-18
Regnskab for Skovbakken Badminton pr. 30. juni 2018

Indtægter
Kontingent
Aktivitetsstøtte – Kommunen
Arrangementer – senior
Rejserefusion – senior
Arrangementer – motion
Klubmesterskab
Salg af tøj
Renteindtægter

Udgifter
Hovedforening og DBF
Halleje
Møder m.v.
Administration
Ungdom
Senior
Motion
Fællesaktiviteter
Bolde
Gebyrer
Renteudgifter
Resultat af driften
Ordinært resultat
Ekstraordinære indtægter
Resultat

Regnskab

Regnskab

2016/17

2017/18

586.885
36.740
49.000
20.550
9.120
17.415
0
208
719.918

612.975
34.224
46.520
22.256
9.885
11.940
1.460
0
739.260

36.403
214.150
511
10.269
29.462
229.998
2.250
369
193.500
-296
200
716.816
3.102
3.102
0

40.319
214.947
736
8.174
45.422
219.283
1.253
0
193.500
-808
274
723.100
16.160
16.160
0

3.102

16.160

Regnskab
2016/17

Aktiver
Vestjysk Bank
Kassebeholdning
Forudbetalte omkostninger
Diverse debitorer
Samlekonto medlemmer
Tilgodehavende bank indb. kont.

Passiver
Skyldige omkostninger
Egenkapital
Primo
251.460
+ årets resultat
16.160

Regnskab
2017/18

248.702
5.677
1.000
3.900
-905
255
258.629

260.833
10.027
3.503
10.704
0
0
285.067

7.169
251.460

17.447
267.620

258.629

285.067

Bemærkninger til regnskabet
for 2017-18
Bestyrelsen havde budgetteret med et underskud på godt 47.000 kr., men vi kommer ud af året med et
overskud på 16.160 kr. Det skyldes ene og alene en væsentlig øget medlemstilgang og dermed øgede indtægter.
Vores indtægter er samlet 61.700 kr. større end forventet og skal findes i øgede kontingenter med en
væsentlig medlemstilgang i Ungdom og Motion - noget mindre i Senior. Den kommunale aktivitetsstøtte
har ligeledes været større end forventet.
Vores udgifter er kun samlet 2.043 kr. mindre en det budgetterede, så de må siges at balancere.
En mindre stigning i kontingent til DBF og Hovedforeningen på 4.300 kr – grundet øget medlemstilgang.
Seniorafdelingen har forbrugt ca. 10.000 kr mindre end budgetteret, hvilket primært skyldes tilbagebetalinger af kontingenter.
Det ene kontingent er i Conventus tilbageført for sent (efter skæringsdato for regnskab) hvilket betyder, at
det er gået ud af bank og regnskab for sæson 18/19.
Ungdomsafdelingen har et væsentligt større forbrug på godt 7.455 kr end budgetteret med. Det skyldes at
der blev lavet aftale med den ene træner om at fungere som en form for koordinator i afd.
Modsat sidste år har alle træninger været dækket ind. Så sammenlignes forbruget med de tidligere sæsoner, så ligger det i år på ”normalen”.
Alt i alt væsentlig øgede indtægter og balance i udgifter, der altså samlet giver et overskud på 16.160 kr,
men hvor det reelt skulle have været 3.105kr mindre.
Efter min mening et acceptabelt og tilfredsstillende resultat. Klubben skal ikke ”samle til huse” men heller
ikke generere underskud.
Mvh
Mette Mauritzen
Kasserer

BUDGET 2018-19
Indtægter
Resultat 17/18 Budget 17/18
Kontingent, ungdom
-88.670,00
-70.000,00
Kontingent, senior
-232.605,00
-227.100,00
Kontingent, motion
-291.700,00
-270.000,00
Aktivitetsstøtte, kommunen
-34.224,00
-28.000,00
Tilskud fra støtteforeningen
0,00
0,00
Juleturnering, senior
-3.290,00
-5.000,00
Øvrige arrangementer, senior
-4.786,64
-5.000,00
Rejserefusion, senior
-22.255,80
-13.000,00
Stævne
-38.443,10
-40.000,00
Juleturnering, motion
-3.350,00
-3.000,00
Øvrige arrangementer, motion
-6.535,00
-5.000,00
Klubmesterskab
-11.940,50
-10.000,00
Sponsorindtægter
0,00
0,00
I alt
-737.800,04
-676.100,00

Budget 18/19 Ansvar
-82.500,00
-250.000,00
-290.000,00
-27.000,00
-1.000,00
-4.000,00
-4.000,00
-4.800,00
-40.000,00
-3.000,00
-5.000,00
-3.000,00
-10.000,00
-724.300,00
0,00

Bem.

Udgifter
Hovedforening
DBF
Annexhallen
Vejlby-Risskov hallen
Generalforsamling
Bestyrelse
Spillerudvalg
Conventus - diverse
Gaver og blomster
Diverse
Ungdomstræning
Stævner, ungdom
Juleturnering, ungdom
Træningslejr, ungdom
Udstyr, ungdom
Kurser, ungdom
Øvrige aktiviteter ungdom
Seniortræning
Turnering, senior
Kørsel, turneringskampe
Dommerbord
Dommeromkostning
Træningslejr, senior
Øvrige aktiviteter, senior
Bøder, senior
Turnering, motion
Tøj
Sponsorarrangement
Bolde, mellemregningskonto
Renteindtægter
Renteudgifter
Gebyrer Teller/Nets
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære udgifter
I alt

Budget 18/19 Ansvar
20.100,00
21.000,00
200.000,00
18.000,00
500,00
1.000,00
0,00
7.800,00
1.000,00
0,00
38.650,00
1.500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
135.800,00
40.525,00
5.000,00
800,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
1.300,00
0,00
0,00
200.000,00
0,00
300,00
-300,00
0,00
0,00
698.975,00

Bem.

Resultat

Resultat
20.040,00
20.279,34
197.474,00
17.473,00
77,00
658,93
0,00
7.524,05
500,00
150,00
42.480,00
762,68
347,80
0,00
529,00
0,00
1.303,00
125.883,18
68.424,64
17.103,30
420,00
7.452,00
0,00
0,00
0,00
1.252,50
-1.460,00
0,00
193.500,00
0,49
273,58
-808,00
0,00
0,00
721.640,49

Budget
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
2.000,00
35.025,00
1.000,00
600,00
0,00
500,00
0,00
2.000,00
135.770,00
66.525,00
13.139,00
800,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
625,00
0,00
0,00
195.500,00
0,00
200,00
-300,00
0,00
0,00
723.684,00

-16.159,55

47.584,00

-25.325,00

0,00

