
 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i Valby Badminton Klub den 25. maj 2020 

 

1. Valg af dirigent 

Birgitte Kragh Engholm blev valgt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen varslet i 

overensstemmelse med vedtægterne. 

 

2. Valg af referent 

Camilla Kjær Jensen blev valgt. 

 

3. Bestyrelsens beretninger 

Formand Maiken Christensen: 

Det har været en begivenhedsrig og uforudsigelig sæson i VBC! 

Bestyrelsen lukkede alle aktiviteter i klubben ned efter statsministerens tale den 11. marts. Siden da 

har vi desværre ikke spillet badminton i hallen. Med skolernes delvis åbning i april, besluttede 

bestyrelsen at give Ålholm Skole lov til at anvende hallen. Vi vil i bestyrelsen gerne hjælpe 

lokalsamfundet gennem corona-krisen. 

Renovering af ejendommen: 

Ejendommen gennemgik en stor udvendig renovering i marts til juni 2019. Stor tak til Henrik 

Ambjørn for den økonomiske hjælp i den forbindelse, vi er i bestyrelsen dig uendeligt 

taknemmelige. Renoveringen blev fejret med åbent hus ved sæsonstart 11. august. Tusinde tak til 

Jesper Juul for at være tovholder på arrangementet.  

I juni blev halvgulvet renoveret med nye net og netstolper med midler fra DIF og DGI’s 

foreningspulje. Haltaget har gennemgået en reparation pga. utætheder og skimmelsvamp. Mange 

tak til Henrik Ambjørn for hanss økonomisk støtte også i den sammenhæng. 

På nuværende tidspunkt er udearealerne under renovering, herunder bl.a. fældning af træer, nyt 

stakit og nye cykelstativer. Finansieringen er sket ved endnu et sponsorat samt lån fra Henrik 

Ambjørn. Stor tak til Henrik.  

VBC er netop blevet tildelt penge fra Københavns Kommunes klubhuspulje. Disse midler vil blive 

brugt på yderligere renoveringer af ejendommen samt udgang til haven. Stor tak til Københavns 

Kommune. 

Der har været afholdt mange sociale arrangementer, bl.a. nytårsbanko og arbejdsdag. 

Særligt tak til afgående seniorformand Sisse Sander for hendes store engagement og indsats.  



Tak til vores sponsorer: Lej en regnskabschef, rådgivende el-ingeniør Karsten Bach, Ambjørn 

Holding, Li-Ning, Kiropraktorerne Ryg og Sportsskade Klinik, Impact Roaster, Brewpub, 

Portvinsbaren, Catching Wines, Irma, Nordea og Toms Guldpulje. Også tak til alle sponsorerne til 

vores nytårsbanko. 

 

Tak til alle frivillige, særligt Annette Heindorff, Malene og Ole. Og selvfølgelig tusind tak til 

Henrik, der står for det kæmpestore arbejde med at administrere vores ejendom, og for hans enorme 

økonomiske støtte til vores forskellige renoveringer. 

 

Tak til trænerne. Tak til bestyrelsen.  

 

Ungdomsformand Teis Nielsen: 

Det har været en god sæson for VBC’s ungdomsafdeling. Tak til alle trænerne for deres store 

træningsindsats. Tak til forældre, der bl.a. har været holdledere og turneringsledere. 

Vi har fået omkring 60 nye ungdomsspillere denne sæson. Vi har i alt 200 medlemmer, hvilket er 5 

mindre end sidste år. Til det hører, at vi har mistet 30 medlemmer, idet vi ikke længere kunne 

benytte skolen i Sydhavnen.  

Denne sæsons holdturnering har budt på rigtig mange gode præstationer af VBC's ungdomshold. Vi 

har stillet med 11 hold. I den forbindelse vil vi sige stort tak til Ambjørn Holding ApS og Lej en 

Regnskabschef for at sponsorere klubtøj.   

Tak til Jesper Juul for at arrangere VBC Camp for både ungdom og senior. 

VBC har derudover afholdt bl.a. familieturnering, begynderturnering og januarturnering. Alle med 

stor succes. Der har været deltagelse ved Ikast-turneringen, samt afholdt en masse sociale 

arrangementer, herunder spil og spis. 

Under Covid-19 har der været afholdt udendørstræninger og quiz på de sociale medier.  

 

Martin Goldschmidt på vegne af afgående spillerudvalgsformand Sisse Sander Damm: 

Der har været en god stigning i medlemsantallet i seniorafdelingen, nu 60 medlemmer. Den helt store 

årsag til stigningen er den nyoprettede motionisttræning om onsdagen med Kim som træner. Tak til 

Kim og Magnus, der er trænere på motionisttræningerne.  

Der er ventelister på flere af vores seniorhold, og vi undersøger derfor måder, hvorpå vi kan 

imødekomme den store tilslutning vi har til klubben.    

Denne sæson har senior A og B haft to trænere, Mikkel og Charlotte. Tak til både Mikkel og Charlotte 

for deres engagement og gode træninger.   

Covid-19 har medført, at VBC er lukket, at holdturneringen ikke kunne færdigspilles samt at 

klubmesterskaberne er blevet aflyst. Som alternativ har vi bl.a. haft virtuel Zoom træning med 

Charlotte, ligesom Sofie har bidraget til ugentlige træningsprogrammer. Tak til dem. 



Holdturneringen: 

Vi har i år haft hele 4 hold tilmeldt i holdturneringen. Det har været en lidt hård sæson resultatmæssigt 

for VBC, men det er også med to nyoprettede hold. 

Alle spillerne har denne sæson spillet i trøjer sponseret af rådgivende el-ingeniør Karsten Bach 

og Ambjørn Holding ApS, så dem vil vi gerne sige tusinde tak til.     

Socialt  

Tak til Jesper Juul for at arrangere VBC Camp for både ungdoms- og seniorspillere.  

Tak til Sofie Pedersen og Jacob Berg for at arrangere julefrokost.  

Som noget nyt har vi fået et senior-aktivitetsudvalg op at stå, som bl.a. har arrangeret noget julehygge 

og andre gode arrangementer. 

 

Veteran beretning af Henrik Ambjørn ved Martin Goldschmidt 

Veteranholdet har leveret gode resultater, herunder med Lars Heindorff som ny spiller. Holdet har 

samlet fået 4 point og forbliver dermed i serie 4. Der har været god stemning og energi på holdet, 

og forventningerne til næste sæson er høje. 

 

4. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for den kommende sæson til godkendelse 

Kasserer Annette Nielsen: 

Det har været endnu et regnskabsmæssigt godt år for VBC. For tredje år i træk kommer vi ud med 

et flot positivt årsresultat, bedre end budgetteret. Det er meget glædeligt at se, at de mange gode 

indsatser i klubben har en positiv effekt også på økonomien.   

VBC har en speciel regnskabskonstruktion, og denne er vigtig at have in mente, når man samlet set 

skal vurdere, hvordan det går med økonomien i VBC: 

- Ét CVR-nummer, men administrativ opdeling i to enheder: ejendommen og klubben. 

- To årsregnskaber – et for klubben og et for ejendommen. 

- Den store renovering af ejendommen i 2019 sorterer under ejendommen, og er således ikke 

med i klubbens regnskab. 

- Den gode økonomi i klubben er ikke opnået på bekostning af dårlig økonomi i ejendommen. 

Med andre ord: VBC’s samlede økonomi er god! 

Ejendommens økonomi er god, overskud i 2019, ingen lån og pæn likviditet. Dette kan vi i høj grad 

takke Henrik Ambjørn og Ambjørn Holding for. 

Efter ønske fra bestyrelsen har vi afholdt møde med Københavns Kommune, Kultur- og 

fritidsforvaltningen, om VBC’s særlige regnskabspraksis der har medført praktiske problemer i 

forhold til bankkonti mm. Det var et godt møde, og Kultur- og fritidsforvaltningen forsøger nu, om 

de kan hjælpe os med at nå frem til en regnskabspraksis, som både overholder gældende regler og 

som ikke har de nuværende praktiske ulemper mht. bankkonti.  



Øvrige særlige bemærkninger med betydning for regnskabet: 

Medlemsudviklingen 

Der er på nuværende tidspunkt 288 aktive spillere fordelt på: 

Ungdom: 200 medlemmer, inkl. 4 miniton 

Senior: 62 medlemmer, inkl. 20 motionister 

Veteran: 19 medlemmer 

(Desuden familie: 7) 

De tal vi indmelder til Centralt Forenings Register er højere, fordi der til CFR ikke er tale om et 

øjebliksbillede, men en opgørelse over antallet af medlemmer, som har været aktive mindst 3 

måneder i året. Ifølge denne opgørelse har vi 339 medlemmer. 

Ansatte 

Vi har i 2019 haft 15 trænere på lønningslisten. VBC har ikke andre ansatte end vores trænere, idet 

rengøring udføres af KBW rengøring og alle øvrige opgaver varetages af frivillige. 

Renovering af halvgulv, nye stolper og net 

Renovering af halvgulv inkl. nye stolper og net fandt sted i 2019 og er medtaget i klubbens 

regnskab. Vi fik bevilliget tilskud til renoveringen på 75.000 kr. af DIF of DGI’s foreningspulje.  

Sponsorer 

Kæmpe tak til vores sponsorer, herunder rådgivende el-ingeniør Karsten Bach, Lej en 

regnskabschef og Ambjørn Holding ApS for klubtrøjer. Desuden har vi for 2019 modtaget 

sponsorater målrettet bestemte aktiviteter fra Kiropraktorerne Valby, Toms guldpulje og Nordea-

fonden.  

Tak til vores nye sponsorudvalg for deres store indsats. 

Regnskabsgennemgang 

Pga. de nye regler for regnskabsaflæggelse fra kommunen, ser VBC’s regnskab lidt anderledes ud 

end det plejer. 

 

Resultatopgørelse, årets resultat: vi endte med et overskud på 72.465 kr.  

Lige nu har vi ikke overblik over, hvor meget Corona-situationen kommer til at betyde for klubbens 

økonomi. Noget vil det koste os, men vi forventer ikke, det rammer os hårdt, hvis blot 

baneudlejningen kan starte op snart og den nye sæson kan starte op på sædvanligvis.  

Med til projektet om renovering af lokaler og etablering af udgang til haven, som vi har fået 

bevilling til fra den ekstraordinære klubhuspulje, hører en egenfinansiering på 80.000 kr. Det vil 

være en oplagt mulighed at benytte 2019-overskuddet til dette formål. 

Balance: likvide beholdninger er steget fra 240.089 kr. til 273.584 kr.  

Den langsigtede gæld udgøres af et lån fra ejendommen til klubben optaget i årene 2006-2015. Der 

er ikke afbetalt på lånet i 2019. 

Regnskab og budget blev godkendt af generalforsamlingen.  

 



5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke modtaget nogle indkomne forslag.  

 

6. Valg til bestyrelsen  

Kasserer Annette Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen 

Spillerudvalgsformand Sisse Sander Damm ønsker ikke genvalg. Martin Goldschmidt blev som ny 

spillerudvalgsformand.  

Bestyrelsesmedlem Christian Bukh blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem. 

 

7. Eventuelt  

Traditionen tro afsluttedes generalforsamlingen med VBC-sangen.  


