TØLLØSE BADMINTONCLUB
Ekstraordinær generalforsamling den 24. marts, kl. 19,00
i Tølløse-Hallen

26 medlemmer til stede
1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Hanne Damgaard
Referent: Kirsten Andersen
2. Beretninger
Formanden:
Afholdelse af jubilæumsfest for de 50 år i marts måned, på trods af jubilæet var den 2. februar
2010.
Været frivillige til L2009. Baptistskolen husede DGI Fyn. Der var ca. 30 frivillige og nattevagterne
var overgivet til ”de gamle drenge”.
Vi har folk der har været på kursus i hjertestarter. Vi vil gerne have flere, der tager kurset.
Problemer omkring tildeling af timer i hallen…… I den forbindelse har vi også mistet nogle
medlemmer.
I DGI 2 veteranhold, hvoraf 1 er trukket
I SBKr. 1 ungdomshold og 2 veteranhold
Juletræerne blev ikke solgt denne sæson, da vores leverandør var stoppet og andre ville have for
mange penge for træerne.
3. Forelæggelse af regnskab
Regnskabet udviste et underskud på kr.12.736,86
Der var påtale fra revisorerne over, at der ikke var mere styr over boldene, når det udgjorde en så
stor del af udgifterne i klubben.
Bestyrelsen vil udarbejde nogle regler og lave jævnlige optællinger, så beholdningen kommer ind
som et aktiv i klubben.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget og fastsættelse af kontingent
Der er ikke udarbejdet et budget.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent – Blev vedtaget.

5. Indkomne forslag
Allan Heering – Veteranudvalget:
- at der igen fra næste sæson bliver fællestræning torsdag fra kl 20-22, hvor veteraner,
senior og ungsenior kan deltage. Samt at der bliver mulighed for at få et par baner
tirsdag aften mellem 21-22.30, som hidtil.
4 for - 15 imod - 9 hverken for/imod
Forslaget blev ikke vedtaget
6. Planer for det fremadrettede arbejde
Bestyrelsen skal lave vedtægterne om, da man arbejder hen imod triologi.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Formand: Jørgen Nielsen blev valgt
Sekretær: Jessie Lynggaard blev valgt
Medl.: Allan Heering valgt for 2 år.
Medl: Kirsten Andersen for 1 år
Bestyrelsen for lov til at være selvsupplerende, hvis det er nødvendigt.
Suppl: Ingen valgt
8. Valg af revisorer
Mogens Andreasen og Jytte Møller blev valg.
9. Eventuelt
Niels Olsen: Mangler svar for mail for 12 spillere der var utilfredse med fordeling af timerne. Er
meget er skuffet over det manglende svar.
Charlotte Bengtsson: Lidt kold klub at komme i når man er motionist. en opfordring til at ”blande
kortene” lidt mere. Fælles opstart aktivitet. Mødes i cafeteriet.
Kampe om torsdagen: ½ time før er der opvarmning i selve hallen. Det er hensynsløst.

