Lundtofte den 2/04-2018

Referat fra Ordinær generalforsamling i
Lundtofte Badmintonklub 20. marts 2018
Dagsorden
1. Valg af dirigent
Per Arentoft blev valgt som dirigent. Per Arentoft konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og
beslutningsdygtig

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
For tredje år i træk har klubben været i stand til at øge antallet af såvel seniorspillere som
ungdomsspillere. Vi må dog forvente at vi er ved at være tæt på at have nået det maksimale
medlemsniveau, set i forhold til efterspørgslen og det antal baner som vi råder over.
Således har vi nu kun tre ledige baner mandag fra 15:30-16:30 og to ledige baner onsdag fra 20:30-21:30.
For at sikre at så mange som muligt kunne komme til at spille, forsøgte vi ved sæsonstart at forbeholde
banerne på de mest populære tidspunkter til kun at være for doublespillere. Det viste sig imidlertid ikke at
være en farbar vej, da vi dermed ville være nød til at afvise singlespillere, der havde været medlemmer i
klubben gennem mange år.

I 2017 har klubben igen haft to ungdomshold, et om lørdagen for nybegynder, og et om mandagen for de
lidt mere øvede.
Antallet af nybegynder på lørdagsholdet er i løbet af sæsonen vokset meget, hvilket har givet nogle
udfordringer for trænerne med at kunne give de nye spillere den nødvendige opmærksomhed. Derfor har
det været nødvendigt at opfordre dem som i forvejen træner om mandagen til at droppe
lørdagstræningen, eller i det mindste først komme efter klokken 12:00 hvor vi råder over alle seks baner i
hallen.
På denne måde har Fredrik og Andreas nemmere kunne give alle ungdomsspillerne en god og individuel
træning.

I 2017 har Mathias Frimann forsat været behjælpelig med at vedligeholde klubbens hjemmeside, men i
forbindelse med nogle udefrakommende opdateringer af vores mailserver, er der opstået problemer med
indmeldelsessystemet. Dette har bevirket at nogle af de indmeldelser som nye medlemmer har sendt via
hjemmesiden er gået tabt.
Vi har derfor opfordre eventuelle interesserede til at sende en mail til klubben med de nødvendige data.
Dette har medført en langt mere besværlig og tidskrævende arbejdsgang i forbindelse med registrering af

nye medlemmer.

Bestyrelsens beretning blev godkent

3. Forelæggelse af årsrapport (Incl. revideret regnskab) til godkendelse, samt
forslag til placering af overskud / dækning af underskud.
Årets resultat har ramt tilfredsstillende tæt på budgettet, og viser et underskud på kr 14.139 mod et
budgetteret underskud på kr 13.100.
Der har været en værdi tilvækst på kr 6.591 på vores investeringsbeviser, så klubbens egenkapital er kun
faldet fra kr 306.123 kr til 298.575. Vi er økonomisk set fortsat en velpolstret klub.
Sidste år blev kontingentet hævet til 600 kr for alle men det ser ikke ud til at det har påvirket antallet
medlemmer i særlig høj grad. Det er også fortsat et relativt billigt kontingent sammenlignet med øvrige
klubber og aktiviteter.
Kommentarer til enkelte poster
Tilvæksten i unge spillere samt beslutningen at indføre samme kontingent for unge som øvrige
medlemmer har givet højere kontingent indtægter
Forrige 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 4713 stemmer nogenlunde overens med forbruget til
ungdomstræning, som for 2017 var 32 rør. Beholdning af bolde straksafskrives ved køb. Vi tester lige nu
om der kommer en effekt ved at købe en lidt dyrere bold der så skulle holde længere.
Vi har haft lidt for høje trænerudgifter og skal fortsat være opmærksom på at optimere trænerindsatsen
og sæson længde.
Underskudet foreslås dækket af kassebeholdningen.

Årsrapporten blev godkendt af generalforsamlinegn

4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til
godkendelse.
Resultatopgørelse

2016

2017

Kr
30.326

Kr
64.200
10.892
2.100
0

Budget
2018

Indtægter
Kontigent + indmeld gebyr
Tilskud LTK
Salg bolde
Salg af klubtøj

7.511
3.500
0

65.000
10.000
3.000
3.000

Indtægter i alt

41.337

77.192

81.000

Bruttolønninger
Indkøb badmintonbolde
Indkøb klubtøj
Generalforsamling-medlemsaktiviteter
Møder og bestyrelse
Medlemskontigenter DFG, SBK
Kontorartikler - administration
Porto - Telefon
Renter og begyrer
Annoncer/hjemmeside
IT udgifter
Gaver og blomster
Diverse udgifter/hensættelser

52.984
5.313

60.000
5.000

0

64.937
6.813
0
1.141
4.612
4.663
4.701
6.670
1.238
0
273
385
0

Udgifter i alt

75.871

95.433

88.500

-34.535

-18.241

-7.500

6.302
0

4.500

-1.266
5.036

4.101
0
0
4.101

-1.100
3.400

-29.499

-14.139

-4.100

Resultat før finansielle poster
Aktieudbytte
Renteindtægter
Renteudgifter og gebyrer
Finansielle poster i alt
Årets resultat

0
1.196
1.274
3.976
4.500
5.914
0
0
213
503

1.000
4.000
5.000
5.000
6.500
500
1.000
500
0

Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen

5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter for den kommende sæson for seniorer og
ungdomsspillere, så kontingenterne bliver 600 kr. for alle.
Bestyrelsens forslag på års kontingent blev vedtaget

6. En drøftelse af problemet med klubbens IT-system.
Der har været en del problemer med klubbens hjemmeside og især ved indmeldelser af nye medlemmer.
Det vil være en højt prioriteret opgave for bestyrelse at finde frem til en bedre IT løsning snarest muligt.
Datasikkkerhed og anti virus beskyttelse vil være vigtige elementer i den fremtidige løsning

7. Behandling af indkomne forslag
Husk at sende forslag ind hvis du har emner der ønskes behandlet. Forslag skal
være inde 8 dage før generalforsamling for at blive taget op som punkt

Der er ikke kommet forslag til behandling

8. Valg af bestyrelse.
• Formand Klaus Kisbøll
• Næstformand Jens Frimann
• Kasserer Dan Grønhøj
• Bestyrelsesmedlem Robert Cole

(På valg, genopstiller ikke)
(Ikke på valg)
(Ikke på valg)
(På valg, genopstiller)

Klaus Kisbøll har desværre valgt ikke at fortsætte som formand.
Som ny formand blev Jens Frimann valgt
Søren Rinnov Østergaard blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem. Søren var ikke til stede, men har givet
accept på et evt. valg på forhånd
Robert Cole blev genvalgt
Bestyrelsens arbejdsområder vil først blive fastlagt ved et konstitueringsmøde efter Påske
Bestyrelsen takkede Klaus Kisbøll for hans mangeårrige og engagerede indsats som formand.

9. Valg af revisor og suppleant.
Per Arentoft blev genvalgt som revisor

10. Eventuelt.
Bestyrelsen skal have beskrevet klubbens personaledata politik senest i maj måned

