TØLLØSE BADMINTONCLUB

Generalforsamling d. 09-03-16 kl. 19.00
Dagsorden.
1. Valg af dirigent
Erik Kjærgaard blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Beretning
Formanden fremlagde beretningen. Beretningen vedlægges referatet.
3. Forelæggelse af regnskab.
Kassereren fremlagde og kommenterede regnskabet. Vi har et pænt overskud, godt 27 tkr. Det blev
drøftet, hvad man kunne bruge en del af overskuddet til. Der var flere muligheder. Ex tilskud til hallens
internet, nye træningsting til spillerne.
Regnskabet blev godkendt.
4. Budget og fastsættelse af kontingent.
Det blev vedtaget, at kontingentet er uændret.
5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
5a. Planer for det fremadrettede arbejde.
Vi vil fortsat forsøge at fastholde de spillede vi har – især ungdommen.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg er:
Formand Jørgen Nielsen. Jørgen blev genvalgt.
Derudover skal der bruges 2 personer mere
2 suppleanter for 1 år. Ingen opstillede.
7. Valg af revisorer. Bodil og Frank blev genvalgt.
8. Eventuelt
Kirsten LA kom med et forslag, som hun har modtaget fra en af spillerne. Det går ud på, at der bliver
oprettet en Facebook side, hvor man kan fortælle, hvis man ikke bruger sin bane. Så kan andre gå ind
og booke banen.
Bestyrelsen arbejder videre med ideen.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 20.00.
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Formandens beretning for 2015
Året 2015 startede ganske normalt, med et antal seniorer mindre end år 2014, og en ungdomsafdeling styret
af Per Toft som træner. Så må vi også konstaterer at vores medlemstal falder stadig, hvor vi sidste år var total
157 hvor vi år er landet på 137 total, der er de 47 ungdom.
Så nåede vi til vores generalforsamling d. 25/3 2015 hvor kun bestyrelsen mødte op, 3 personer +
ordstyreren som var Erik Kjærgaard. Vi havde Kirsten A. Andersen og Kirsten L. Andersen på valg, og de
havde sagt ja til genvalg, og derudover skulle vi bruge 2 mere. som vi ikke fandt. De 2 ( Kirstener ) blev
genvalgt, og så heller ikke flere.
Revisorer der blev Bodil Hansen og Frank Christensen genvalgt.
Efter sommerferien røg vi ind i store problemer, 14 dage før opstart med ungdommen valgte Per Toft at
stoppe. Han havde erfaret at han først kunne starte træningen kl. 16 selvom skolen stoppede i hallen kl.
15.15; men dem der var oppe på skolen sluttede først kl.15.30.
Så måtte vi ud og finde en ny træner. Det lykkedes også efter meget møge og besvær, vi fik Christian Hansen
som kommer fra Tusenæs, og han træner de øvede om mandagen, og til de uøvede om torsdagen blev det
Julie Rothgarn fra Stestrup. Resultatet blev at de kom til at starte startede en måned senere end de plejer.
Så havde vi også nogle ungdomsspillere der var til LM, og de lavede nogle fine resultater.
U 11 C Mikkel Bay Smitdt Christensen, sølv i H single og guld i H double
U 11 D Tobias Ryberg Jensen, guld i H double
U 11 B Markus Bay Smitdt guld H single og guld i Mix double sammen med Julie Valimaa Hansen.
U 17 C Daniel Rubæk Hansen sølv i H single og guld i H double
U 15 C David Doll Christensen guld i Mix double
U 13 D Jasmin Hagen Olsen Guld I D single og guld I D double
U 15 D Andreas Yde Petersen guld i H double.
Så det må vi sige, at det er godt gået.
Så er der vores onsdagstimer, de var godt besøgt før ferien; men efter var der ikke nogle, det skyldtes nok at
før ferien kunne de starte kl. 20.00; men efter blev det kl. 21.00 til 22.30;men lige nu ser det ud til at vende,
der er 4 der næsten kommer fast. Så er der det med vores rabatordning på de sene timer, det ser ikke ud til at
det hjælper, der er ikke nogle der vil spille fra kl. 22.00 til 23.00 selv om de kan slippe 100 kr. billiger.
Ved hallens representskabsmøde blev Kirsten A. Andersen valgt ind, så nu sidder vi 4 i bestyrelsen, og
Kirsten fungerer som kasserer i bestyrelsen.
Formand
Jørgen Nielsen

2

