Lundtofte den 30/3 2016

Referat af ordinær generalforsamling i Lundtofte Badmintonklub
16/3 2016

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Per Arentoft blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet
d.29/2, via opslagstavlen i hallen og på klubbens hjemmeside.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden kunne berette at 2015 igen har været et godt år for Lundtofte badmintonklub.
Klubben har i 2015 været i stand til at fastholde sit medlemsantal, samtidig med at
gennemsnitsalderen forsætter med at falde.
I 2015 fik klubben af kommunen lov til at beholde de samme spilletider som året før, hvilket har
betydet at vi har kunnet forsætte med vores to ungdomshold.
Da vores tidligere chef træner Camilla har fået et nyt og mere krævende job uden for banen, har
hun og hjælpetræner Fredrik nu byttet titel. Det betyder at det er Frederik som står for træningen
mandag og lørdag og hvis han har problemer med at komme, så tager Camilla over.
Klubben har fået en professionel designer til at udarbejde et nyt logo med tilhørende logotype.
Bestyrelsen er meget tilfreds med resultatet, hvor det på en elegant måde er lykkedes at kombinere
vores klub bogstaver med omridset af en fjerbold.
Klubben har med stor rabat indkøbt spilledragt og trænings sæt fra firmaet Li-Ning, som også har
trygt vores nye logo på tøjet. Tøjet sælges videre til medlemmerne til den samme pris som klubben
har fået det til. 400,- for Polo Shirt og shorts, 600,- for træningsdragt. Tøjet er primært tiltænkt
ungdoms spillerne, men der er også indkøbt nogle få sæt i større størrelser.
Klubben forsøgte i slutningen af året at arrangerede en turnering for vores ungdomsspillere, men
desværre havde den klub der stod for arrangementet glemt at reservere de nødvendige baner i
hallen. Det var en stor skuffelse for de unge, så vi vil forsøge at finde andre turneringer.
I 2014 fik vi en studerende fra DTU til at lægge vores hjemmeside over på en anden platform. Det
var så tanken at bestyrelsen selv skulle kunne gå ind og redigere indholdet på siden. Imidlertid har
det vis sig ikke at være så enkelt, vi har derfor fået Mathias Frimann til at hjælpe os med opgaven.

3. Forelæggelse af årsrapport (Incl. revideret regnskab) for det forløbne år
til godkendelse.
Årets resultat viser et underskud på kr 35.711 mod et budgetteret underskud på kr 10.850. Da der
desuden har været et mindre værditab på vor investeringsbeviser er klubbens egenkapital faldet fra kr
366.902 til kr 328.635 kr.
De væsentligste årsager til det større underskuddet, er øgede aktiviteter for ungdomstræning med
tilhørende højere trænerudgifter samt indkøb af klubtøj.

Kommentarer til enkelte poster
•

•
•
•

Der er kommet nye poster ind i regnskabet med køb og salg af klubtøj. Forskellen er taget ind i
dette regnskabsår, fordi den dækker indkøb at tøj til trænere, og at vi ikke ved om vi kan sælge
tøjet på et senere tidspunkt.
Trænerudgifter er øgede også fordi der sker øgede aktiviteter for at få ungdomsspillere med i
turneringer.
Køb at bolde. Forskellen mellem køb og salg på kr 2846 indeholder forbruget til ungdomstræning.
Beholdning af bolde straks afskrives ved køb.
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.

Underskudet foreslås dækket af kassebeholdningen

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 15.200.
Budgettet blev godkendt

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

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

(Genvalgt)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(Udtræder af bestyrelsen)
(Genvalgt)
(Udtræder af bestyrelsen)

8. Valg af revisor og suppleant.
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 hvordan vi kan øge interessen for ungdomstræning. Det blev aftalt at Jens og
Klaus tager kontakt til Fredrik.

Referent: Klaus Kisbøll

