
TØLLØSE BADMINTONCLUB                                                 
 

Generalforsamling Tølløse Badmintonklub den 25. marts 2015 

Dagsorden 

1. valg af dirigent: 

Per blev valgt.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.  

 

2. Formandens beretning: Den skriftlige beretning vedlægges.  

Beretningen blev godkendt. Per fortæller lidt om ungdomsspilerne. Vi har ok tilgang til U 13 og U15, 

men U9 og U11 er gået helt i stå. Efter at Miniton er stoppet, har det været svært at rekruttere nye 

spillere. Beretningen blev godkendt.  

 

3. Forelæggelse af regnskab 

Kassereren Kirsten fremlagde regnskabet: Vi har et lille underskud på knap 1.000,- kr. Men i det 

store og hele har klubben en god økonomi. Vi har et stort lager af bolde, ca. 11.500,- kr.  

Regnskabet blev godkendt.  

 

4. Budget og fastsættelse af kontingent: Kontingentet forbliver uændret.  

 

5. Indkomne forslag. Ingen forslag.  

 

5 a  Planer for det fremadrettede arbejde:  

Formanden har haft talt med nogle forældre for at få nogle nye ind i ungdomsudvalget. Per mener, 

han har nogle emner. Per undersøger hos DGI, om man kan afholde et kursus for børn med særlige 

behov.  

 

Klubben vil mangle en ungdomstræner fra 16.30 til 18.00 fra næste sæson.   

 

Det overvejes at afholde sommerbadmintonskole.  

 

6. Valg ag bestyrelsesmedlemmer for to år.  

Kirsten A. Andersen vælges for to år som kasserer.  

Kirsten L. Andersen vælges for to år til bestyrelsen.  

 

7. Valg af revisorer: 

Bodil Hansen og Frank Christensen genvælges.  

 

8. Eventuelt 



Per foreslog et nyt spil (Racketlon), som er en blanding af badminton, tennis, squash og bordtennis.  

Forslaget tages med som ide til ”Fremtidens idrætsfaciliteter”.  

 

Generalforsamlingen slut kl. 20.15.  

Referent: Kirsten Andersen.  

 

 

Beretning for året 2014 
 

Vi startede året med at vi havde 3 personer til et seminar i Vingsted centeret, formand kasserer og 

en træner. Det var fra lørdag morgen 25/1 til søndag middag 26/1, og det omhandlede at man 

skulle optimere sin forening, ved gøre sig mere synlig og holde på medlemmerne, og om hvordan 

man skaffede flere frivillige til sin forening.  

 

Det var interessant nok; men de foreninger der havde en fremgang, var dem med en overbygning, 

altså dem med flere idrætsgrene. Der er selvfølgelig noget af det vi kan bruge. 

 

Vi har også meldt os til nogle kurser 6 stk. hos DGI Midt og Vestsjælland som omhandler næsten 

det samme, og jeg tror vi mangler 3 stk. Så må vi se om vi kan få det bragt ud, for at se om der er 

nogle der er interesseret. 

 

Så er der det med vores timefordeling i hallen, vi har fået det vi plejer; men om onsdagen har vi 

hallen fra kl. 21.00 til kl. 22.00. Håndbolden har hallen til kl. 21.00 men bruger den kun til kl.20.00, 

så vi bruger den fra kl. 20.00. De timer har vi brugt til at lokke nye spillere til, og det er sket på den 

måde at vi har skrevet på vores hjemmeside at man kan komme og spille, og det koster 25 kr. per 

person, og det har været rimeligt besøgt. Det er sket et par gange at alle 5 baner har været besat. 

Det har til gengæld resulteret i at vi har fået 4 nye medlemmer som så spiller fast om onsdagen, så 

vi håber det nye år kan skaffe os flere medlemmer. 

 

Medlemstallet ligger rimeligt stabilt, vi er 157 medlemmer hvor de 57 er ungdom, deraf træner 

Per Toft de 53, og det sker mandage fra kl. 15.00 – 18.00 og torsdage fra kl. 17.00 – 19.00, og det 

går rigtigt godt, vi fik da nogle Sjællandsmestre sidste år. 

 



Sidste år lavede vi en rabatordning for motionister, og jeg tror ikke på den har den store 

indflydelse på hvornår de vil spille, for vi har stadig de sene timer hvor der ikke er kommet flere til. 

 

Ved hallens repræsentantskabsmøde blev Jørgen Nielsen igen valgt ind, så vi sidder 3 personer 

der, og det er Kirsten L. Andersen, Erik Kjærgaard og mig selv. Kirsten er hallens næstformand, og 

samtidig sidder hun i aktivitetsudvalget, Erik og Jørgen sidder i ejendomsudvalget. Det er meget 

vigtigt at vi har én siddende i aktivitetsudvalget, da det er dem der fordeler timer til foreningerne. 

 

Ved vores egen generalforsamling var formanden på valg, og han havde sagt ja til genvalg, og det 

blev han, og derudover skulle der vælges 2 medlemmer til bestyrelsen som ikke kunne lade sig 

gøre, da der ikke var mødt nogen op, eller havde givet tilsagn til at de ville vælges, så vi sidder 

stadig kun 3 personer i bestyrelsen. Så skulle vi have valgt 2 revisorer, og det blev Bodil Hansen og 

Frank Christensen. Og som ordstyrer havde vi Erik Kjærgaard til at lede slagets gang  

 

Formand 

Jørgen Nielsen 

 


