
TØLLØSE BADMINTONCLUB                                          

Generalforsamling

den 27. marts 2019 kl. 19.00

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen. Der var mødt 4 medlemmer op til generalforsamlingen. 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
Erik Kjærgaard blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt 
indkaldt. 

2. Beretninger.
Formanden fremlagde beretningen, som udsendes med referatet. 
Spørgsmål: hvornår er der afsat tid til forældre/børn badminton. Det er blevet afholdt primært på 
søndage. 
Der var ikke tilslutning til at opsige samarbejdet med Slottet. Vi finder, det er et godt tilbud til de 
medlemmer, som gerne vil spille på de tidspunkter, der udbydes. 
Der stilles et forslag om at dele hallen, således at der kunne spilles både badminton og laves gymnastik. 
Det kunne være en ide at sætte en afskærmning op. Der er nogen flere gymnaster i år i forhold til sidste 
år. Man kunne forestille sig, at gymnastikken byttede rundt på nogle hold, så badminton fik to baner. 
Beretningen blev godkendt. 

3. Forelæggelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent. 
På grund af sygdom hos kasseren har regnskabet ikke har været udsendt til medlemmerne, og derfor kan
dette punkt ikke behandles og godkendes. 
Der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til forelæggelse og godkendelse af pkt. 3. 
Denne vil der blive indkaldt til snarest muligt. 

4. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag. 

  5a. Planer for det fremadrettede arbejde.
Som nævnt i beretningen vil bestyrelsen fortsætte med at få gang i skolebadminton samt kæmpe for at få
nogle flere medlemmer. Der arbejdes på at få gang i vores facebook-side. 

. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 

Det var ikke muligt at vælge nye medlemmer, så derfor blev det vedtaget at udsætte dette punkt til den 
ekstraordinære generalforsamling. 

6. Valg af revisorer.
Dette punkt blev også udsat til den ekstraordinære generalforsamling. 

7. Eventuelt
Der blev spurgt, om der blev en time igen næste år om torsdagen fra 19-20. Klubben har lagt billet ind 
på tiden, men det vil først blive afklaret, når timerne er blevet fordelt. 

Dirigenten takkede for god ro og orden, og generalforsamlingen var slut kl. 19.40. 
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