Lundtofte den 12/3 2015

Referat af ordinær generalforsamling i Lundtofte Badmintonklub
10/3 2015

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Per Arentoft blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet
d.12/2, via opslagstavlen i hallen og på klubbens hjemmeside.

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden kunne berette at 2014 har været et godt år for Lundtofte badmintonklub.
For første gang i mange år er medlemsantallet i klubben vokset, endda med ikke mindre end 50 %,
så vi i dag er 113 medlemmer.
Gennemsnitsalderen for klubbens senior spillere er faldet væsentligt i 2014, da antallet af spillere i
gruppen mellem 18-60 er vokset, mens gruppen over de 60 er faldet.
En del af tilvæksten i antallet af medlemmer, skyldes at vi i 2014 fik ansat en ungdomstræner og
startet 2 hold med i alt 20 unge til ungdomstræning. Det er også lykkedes at ansætte en reserve
træner der kan træde til når vores faste træner, Camilla selv skal ud og spille landskampe. Hvilket
har betydet, at det har været yderst sjældent at vi har måtte aflyse træningen.
Det er i 2014 lykkedes klubben at få tildelt 2 spilletimere mere, en om onsdagen 19:30-20:30 og en
om lørdagen 12:00-13:00. Med det stigende antal ungdomsspillere i klubben er der håb om på sigt,
at få yderligere baner i primetime. Der var i 2014 tre ledige baner mandag 15:30-16:30 og en enkelt
onsdag 20:30-22:00.
I 2014 fik vi en studerende fra DTU til at lægge vores hjemmeside over på en anden platform.
Siden indeholder de samme elementer som den gamle, men er i et mere stramt og enkel i
sitelayout. Omlægningen har gjort det muligt for bestyrelsen selv at redigere i indholdet på siden,
så den til stadighed er aktuel.
I 2014 er der gjort en ekstra indsats for at sikre at alle medlemmerne har fået betalt deres
kontingent rettidig. Således er der ved udgangen af 2014 ingen der er i restance med betaling af
kontingent.

3. Forelæggelse af årsrapport (Incl. revideret regnskab) for det forløbne år
til godkendelse.
Årets resultat viser et beskedent underskud på 4.660 kr, men da det har været et godt år for vores
aktier og investeringsbeviser er klubben egenkapital vokset fra 347.571kr til 366.902 kr
Den væsentligste årsag til underskuddet, er at det igen er lykkedes at starte ungdomstræning med
tilhørende trænerudgifter. Der bevidst gjort selv om klubben har meget lave kontingenter.

Kommentarer til enkelte poster
•

•
•
•
•

Kontingenter. Det store fald i kontingenter skyldes beslutningen på sidste
generalforsamling at sænke kontingentet. Vi har desuden ikke fået tilskud fra LyngbyTårbæk ordningen fordi vi ikke havde nogen ungdomsafdeling ultimo 2013
Bruttolønninger er træner udgifter efter start af ungdomstræning fra 1. september 2014
Medlemskontingenter til DFG, SBK mv er faldet som følge at fladende medlemstal
Køb at bolde. Posten er ændret så både køb og salg af bolde fremgår at regnskabet
Renteudgifter. Det virker mærkeligt at have renteudgifter med så stor formue, men det
skyldes alt sammen gebyrer for kontoudskrifter mv som er lagt ind under den post

Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til
godkendelse.
Generalforsamlingen konkluderede at klubben er så velpolstret, at der igen i år er basis for at
fastholde det lave kontingent. Der budgetteres således med et underskud på 10.850.
Budgettet blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev fastsat til følgende priser for den kommende sæson:
Seniorer: kr. 300
Ungdom: kr. 100

6. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke kommet nogen forslag til behandling på generalforsamlingen.

7. Valg af bestyrelse.
Formand: Klaus Kisbøll
Næstformand: Jens Frimann
Kasserer: Dan Grønhøj
Bestyrelsesmedlem: Kristine Jespersen
Bestyrelsesmedlem: Robert Cole
Bestyrelsesmedlem: Rainer Closter Jespersen
8. Valg af revisor og suppleant.

(Ikke på valg)
(Ny valgt)
(Genvalgt)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(Ny valgt)

Per Arentoft blev genvalgt som revisor, og der var ingen emner til en suppleant. Der vil dog blive
forsøgt efterfølgende at finde en revisorsuppleant.

9. Eventuelt.
Der blev drøftet om det var mulighed for at afholde interne turneringer for seniorer og eksterne
turneringer for juniorerne.

Referent: Klaus Kisbøll

