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TØLLØSE BADMINTONCLUB                                                 
 

Referat af  

Generalforsamling 

den 01-04-14 

kl.19.00 

 

 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent. 

Erik Kjærgaard blev foreslået og valgt til dirigent.  
Han konstaterede efterfølgende, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.  

 

2. Beretninger. 
Formanden aflagde sin mundtlige beretning jf. den skriftlige beretning.  

 

For at afhjælpe problemet med den manglende afsætning af sene timer, blev det besluttet, at 

der i forbindelse med sæsonstart bliver sat en annonce i avisen med oplysning om ledige 

tider. 

 

3. Forelæggelse af regnskab. 
Kasseren oplyser, at vi har et overskud på ca. 8 tkr. Dette skyldes mest, at der købes færre 

bolde.  

Der er brugt mange penge på ungdommen, da de er meget dygtige og mange i øjeblikket. 

Klubbens lokale i hallen er blevet renoveret i årets løb. Dette er betalt af klubben selv. 

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent. 
Det foreslås, at kontingentet bliver det samme. Dette blev vedtaget.  

 

5. Indkomne forslag. 
Der er ikke indkommet forslag.  

 

      5a.  Planer for det fremadrettede arbejde. 

 Som oplyst under beretningen har bestyrelsen planer om at afholde og deltage i nogle 

udviklingskurser, som DGI udbyder. 

 Det har været en succes med den nye onsdagstræning. Der har været 2-3 baner i gang hver 

gang.  

 Der er enighed om, at det er svært at få ideer til nye tiltag i klubben, da de fleste 

medlemmer blot kommer en til to gange om ugen for at spille badminton. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

 

På valg er. 

 

Formand.     Jørgen Nielsen 
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 Jørgen genvælges. 

 

Menigt medlem.  Jørgen S. Hansen. Jørgen Hansen stiller ikke op igen.  

 Bestyrelsen supplerer sig selv, hvis det bliver nødvendigt.  

                 

 

7. Valg af revisorer 
Bodil Hansen og Frank Christensen genvælges.  

 

8. Eventuelt. 
Det blev vedtaget, at bestyrelsen kontakter hallens bestyrelse og opfordrer til at tage kontakt 

til Elverdamsskolen, Tølløse afdeling med henblik på at få en drøftelse med skolen om den 

kommende skolereform.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 
 

 
 


