Lundtofte den 27/3 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Lundtofte Badmintonklub
22/3 2017

Dagsorden
1. Valg af dirigent
Per Arentoft blev valgt som dirigent og kunne konstatere at generalforsamlingen var
lovligt varslet d.24/2, via opslagstavlen i hallen og på klubbens hjemmeside.
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
Formanden kunne berette at klubben i 2016 har været i stand til at fastholde sit
medlemsantal af senior spillere og samtidig forsat øge antallet af ungdomsspillere.
Vi må dog forvente at vi har nået et medlemsniveau der er det maksimale i forhold
til det antal baner vi har fået tildelt af kommunen.
I 2016 fik klubben af kommunen lov til at beholde de samme spilletider som året før,
og der er ikke umiddelbart udsigt til at vi kan få tildelt mere spilletid.
I 2016 har klubben haft to ungdomshold, et om lørdagen for nybegynder, og et om
mandagen for de lidt mere øvede.
Da antallet af ungdomsspillere om lørdagen er steget meget voldsomt, har det været
nødvendigt at ansætte Andreas som hjælpetræner for Fredrik.
Klubben har forsøgt at arrangerede turneringer for vores ungdomsspillere, men der
har desværre ikke været den helt store interesse. Da det samtidigt er meget
omkostningstungt for klubben at have en lønnet træner med til hele stævnet, vil
klubben fremover overveje om der findes billigere alternative løsninger, eventuelt
med hjælp fra de unges forældre.
I det hele taget har den store tilslutningen til vores ungdomshold givet klubben nogle
økonomiske udfordringer. Hvilket også fremgår af regnskabet.
I 2016 har Mathias Frimann forsat hjulpet til med at vedligeholde vores hjemmeside.
For at lette dette arbejde er flere af siderne omskrevet så de ikke mere kræver så
hyppige opdateringer, men derimod opfordre eventuelle interesserede til at sende en
mail til klub.
Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

3. Forelæggelse af årsrapport (Inkl. revideret regnskab) for det forløbne år
til godkendelse, samt forslag til placering af overskud / dækning af
underskud.
Årets resultat viser et underskud på kr. 29.499 mod et budgetteret underskud på kr.
15.200. Der har heldigvis været en værditilvækst på kr. 6.987 på vores
investeringsbeviser, så klubbens egenkapital er kun faldet fra kr. 328.635 kr. til
306.123. Vi er økonomisk set fortsat en velpolstret klub
Den væsentligste årsag til det større underskud er de øgede aktivister for
ungdomstræning med tilhørende højere trænerudgifter. På grund af det store antal
ungdomsspillere har vi været nød til at have 2 trænere på for at alle skal få nok ud af
træningen. Det har øget træneromkostningerne fra 33.830 til 52.984
Kommentarer til enkelte poster
• Tilvæksten i unge spillere samt beslutningen at indføre samme kontingent for
unge som øvrige medlemmer har givet højere kontingent indtægter
• Sidste år kom der nye poster ind i regnskabet med køb og salg af klubtøj.
Desværre har der slet ikke været salg af klubtøjet dette år
• Køb at bolde. Forskellen mellem køb og salg på kr 1813 stemmer meget godt
overens med 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.
Underskuddet foreslås dækket af kassebeholdningen
klubbens egenkapital faldet fra kr. 366.902 til kr. 328.635 kr.
Regnskabet blev godkendt uden anmærkninger.
4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til
godkendelse.
Kassereren havde udarbejdet flere modeller til et kommende budget med henblik på
at opnå en bedre balance mellem udgifter og indtægter.
Generalforsamlingen besluttede at i det kommende regnskabsår skal der benyttes
flere af de muligheder som kasserere havde lagt frem. Således skal kontingentet for
såvel ungdom som seniorer hæves - Omkostningerne til trænerlønninger skal
reduceres ved at afkorte sæsonen og aflyse indeklemte træningsdage i forbindelse
med ferier.
Kassereren vil på baggrund af denne beslutning udarbejde et revideret budget som
indregner de korrigerede indtægter og udgifter.
Oplægget til budgettet blev godkendt

5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet blev efter længere tids diskussion (se pkt. 4) fastsat til følgende priser
for den kommende sæson:
Seniorer: kr. 600
Ungdom: kr. 600
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: Robert Cole

(Ikke på valg)
(Genvalgt)
(Genvalgt)
(Ikke på valg)

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.
For at flest mulige seniorer kan komme til at spille, blev det drøftet om vi kan
indskærpe at der skal spilles double i primetime.
Robert påtog sig fremover at sørge for den indkommende papir-post til klubben.
Kalenderne for træningsdagene for de unge bør lægges op på hjemmesiden.
Det blev drøftet om vi via direkte mail til ungdomsspillerenes forældre, kan få dem
inddraget mere i klub-arbejdet, eventuelt i forbindelse med turneringer og andre
aktiviteter.
Der bør reklameres for vores spiller dragter, måske også via mail.

Referent: Klaus Kisbøll

