Referat af ordinær generalforsamling i Valby Badminton Klub
27. april 2022
1. Valg af dirigent
Jesper Valentin Holm blev valgt. Dirigenten erklærede generalforsamlingen varslet i
overensstemmelse med vedtægterne.
2. Valg af referent
Camilla Kjær Jensen blev valgt.
3. Bestyrelsens beretninger
Formand Anders Bach:
Formanden byder forsamlingen velkommen.
Året startede med en genåbning 6. maj, dog med visse coronarestriktioner, og blev afsluttet med
klubmesterskaber og grillaften på den nye terrasse. Vi er kommet godt igennem coronaperioden,
både økonomisk og medlemsmæssigt. Det skyldes medlemmernes loyalitet, fleksibilitet og
forståelse samt trænernes kreativitet. Tak til medlemmerne og trænerne.
Der er sket en del organisatoriske ændringer det seneste år. Der har været flere ind- og
udskiftninger, og nye initiativer skal sikre, at klubben administreres effektivt. Jeg har haft mit først
år som formand, og det har været en positiv oplevelse. Der er også kommet ny formand for
ejendommen og i øvrigt udskiftning i ejendomsbestyrelsen. Jesper Valentin Holm har overtaget
formandsposten i ejendommen fra Henrik Ambjørn, Michael Dreyer er blevet forretningsfører og
ansvarlig for økonomi og bogholderi. Tak til Jesper og Michael for at træde til. Tak til Henrik for
indsatsen og for en god overdragelse af viden om ejendommen. Tak til Michael Goldschmidt, der er
indtrådt i ejendomsbestyrelsen.
Vores kasserer Annette Nielsen stopper fra d.d. efter 12 år i bestyrelsen og 10 år som kasserer.
Annette har gjort en enestående solid indsats for VBC. Hun har med stor professionalisme styret
klubbens økonomi og alt hvad det indebærer. VBC har været i trygge hænder. Samarbejdet med
Annette har været utrolig behageligt og hun klarer alt med positivitet, som smitter af på os andre.
Kæmpe tak til Annette.
Annette meddelte sin beslutning i god tid. Maria Breüner Christensen trådte ind i bestyrelsen sidste
år, og har været i grundig oplæring hos Annette det seneste år med henblik på at overtage
kassererposten. Det er med stor fornøjelse, at bestyrelsen indstiller Maria som ny kasserer.
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Udskiftningerne i klubben har øget behovet for overblik over de forskellige opgaver. Alle arbejder
frivilligt, så opgaverne skal være motiverende og meningsfulde. Det kræver en fornuftig fordeling
af arbejdsopgaver.
Anika Asbjarnardottir har overtaget opgaven om lønudbetalinger, og Anine Eshøj Østerby står for
medlemsadministrationen i Holdsport. Tak til dem.
Et frivillighedskorps håndterer mindre, men vigtige, praktiske opgaver, som fx at feje baner, vande
blomster, vaske viskestykker osv. Det koordineres af Birgitte Kragh Engholm. Tak til hende.
Klubfesten blev arrangeret af frivillige: Anne-Mette Scheibel, Karla Kragh Engholm, Dagmar
Kragh Engholm, Asta Breüner Christensen og Rikke Juul Windahl. Kim Østergaard arrangerede
spil og spis, og der var stor opbakning til arbejdsdagen i efteråret. Lars Schorling står for
hjemmesiden, Christian Bukh for indkøb til baren, Annette Heindorff for baneudlejning. Tak til jer,
og alle de andre frivillige i VBC.
I år er vi gået over til Holdsport, der hjælper med medlemsadministrationen og
kontingentindbetalinger. Systemet er en stor hjælp i forhold til administrationen.
VBC har indgået et nyt samarbejde med Forza/Victor og Transocean Sport i forhold til køb af bolde
og tøj.
Jesper Juul Windahl har skaffet sponsorater til den årlige VBC-Camp, ligesom han har anskaffet
klubben en sponsortavle.
Som noget nyt har vi oprettet en 60+ træning, som en frivillig, Preben, står for at igangsætte kampe
på. Vi forventer at oprette to ugentlige træninger for 60+.
Jesper Valentin har sat sig godt til rette som formand for ejendommen. Administrationen i forhold
til lejere og vedligeholdelse går gnidningsfrit, og der er overblik over økonomien. Der er kommet
en ny rampe på terrassen, bedre udluftning i herreomklædningsrummet, tagrender er inspiceret, nye
sten på p-pladsen og der er anskaffet en ny opvaskemaskine. Vi har en liste over nye tiltag, bl.a. en
renovation af køkkenet, et nyt hegn og opførelsen af et 2-strenget varmesystem.
Derudover vil vi gerne udnytte den ressource vi har med p-pladsen. Lige nu bliver den i høj grad
benyttet gratis af beboere i området. Vi vil gerne indføre en betalingsordning for udefrakommende,
men således at medlemmer og personer med tilknytning til klubben fortsat kan holde gratis. Der vil
komme en udmelding om det praktiske.
Alt i alt går det godt med VBC. Økonomien er sund og de fysiske rammer er i top. Det danner et
godt fundament for at dyrke vores passion for badminton.
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Endnu en gang tak til alle de frivillige, trænerne og bestyrelsen. Tak til sponsorerne – Ambjørn
Holding, Lej en Regnskabschef, Antboy v. Kenneth Bøgh Andersen, Impact Roasters, Københavns
Kommune, Nordea Fonden, og Li-Ning.
Spillerudvalgsformand Martin Goldschmidt:
Seniorafdelingen omfatter seniorer, motionister og veteraner. Afdelingen har igen oplevet en stor
tilslutning af nye medlemmer. For tre år siden kunne jeg fortælle at vi var gået fra 40 til 60 spillere,
sidste år fortalte jeg at vi var gået fra 60 til 80 spillere. Vi har i løbet af de sidste 2 uger fået 5 nye
indmeldelser, som har bragt os over 100 spillere i alt. Altså fra 40 til 100 spillere på 3 år! Udover
det er der 47 spillere på venteliste.
Den store stigning i antallet af medlemmer kommer primært af at vi har oprettet et
mandagsmotionisthold. Med den store tilslutning af spillere leder vi selvfølgelig efter mere haltid,
og har et kig til KFIU hallen. Det store problem ligger dog desværre i at finde trænere til nye hold.
Det vil sige at seniorafdelingen i VBC på nuværende tidspunkt tilbyder træning mandag, tirsdag,
onsdag, torsdag og søndag. Tak til trænerne. I denne sæson har Mathilde stået for
motionisttræningen om mandagen og onsdagen, Mikkel Drescher for seniortræningen om
torsdagen, og Simon for motionisttræningen om søndagen.
Kort efter sæsonen begyndelse meddelte tirsdagstræneren, Charlotte, at hun var nødt til at stoppe
sin trænergerning i VBC. Det var en stor udfordring af finde en ny træner. Lasse Poder startede som
seniortræner om tirsdagen, og det er et samarbejder vi er meget glade for, og håber forstsætter de
kommende år.
Tak til Teis, Kim og Mathilde, som alle hjalp som trænere den periode, hvor vi desværre ikke havde
en træner om tirsdagen.
Vi blev tidligt nødt til at trække 3.holdet fra holdturneringen, og havde generelt utroligt svært ved at
sætte hold til vores resterende holdkampe. 1.holdet slutter på en 6. plads i nedrykningsspillet, og er
derfor med stor sandsynlighed rykket ned i serie 1. 2.holdet slutter på en sidste plads og rykker ned
i serie 2. 4.holdet slutter desværre også sidst.
Der har været en del sociale aktiviteter for seniorafdelingen – VBC-campen, julefrokost, klubfest,
bowling og fællesspisninger efter holdkampe. Derudover ser vi frem til klubmesterskaberne i juni,
og finaledag med dertilhørende afslutningsfest den 18. juni.
I foråret er etableret et nyt seniorudvalg, der skal hjælpe med at sætte retningen for
seniorafdelingen. Tak til de frivillige i udvalget. Vi har bl.a. fundet ud af, at med over 100
medlemmer, så skal træningsopdelingen nytænkes. Det betyder at der oprettes et senior C hold, som
skal lukke hullet mellem motionist og senior B. Så der kommer til at ske en lille rokade i den nye
sæson.
Jeg glæder mig til den nye sæson, vi har et stærkt trænerteam, et seniorudvalg der bakker mig op og
en masse sociale arrangementer i støbeskeen.
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Repræsentant for veteranerne Henrik Ambjørn:
Der er pt. 21 spillere på veterantræningen. Vi har på en god dag haft 18 spillere til træning i 2 timer.
Træningen har derfor været opdelt op til holdkampene.
Det har været en stor succes med Mathilde som træner. Vi kommer igennem træningsøvelser, og det
giver energi og humør på træningen, ligesom de to træningstimer udnyttes bedre.
Vi er blevet bedre til at spille holdkampe på udebane, og bedre til at holde fokus under kampene.
Holdet har vundet tre holdkampe, spillet to uafgjort og tabt to. Holdet ender på en 4. plads ud af 8.
Ole har stået for et fint påskebord med 23-24 deltagere, herunder spillerne fra Charlottenlund. Før
påske var det Gladsaxe, der var på besøg. Der er ikke mange steder der arrangeres andet end
badminton. Det er dejligt at vi har faciliteterne til det, og at Ole vil arrangere spisning.
Alice har været med til hjemmeholdskampe som protokolfører, og Mathilde har været med som
coach. Vi er klar til næste sæson med Mathilde som træner.
Det har derfor været en rigtig god sæson, der ikke har været ramt af corona.
Ambitionen er at blande sig i oprykningsspillet næste sæson.
Ungdomsformand Teis Nielsen:
Tak til alle trænerne og hjælpetrænerne, 14 i alt. Vi har mistet to trænere (Frida og Charlotte). Ingen
af dem havde længere tid til at være ungdomstrænere, da de blev færdige med studie og skulle have
et ”rigtigt” job. Til gengæld har vi fået to nye hjælpetrænere i Ard og Kristine.
Trænerne tager på mange kurser for at blive dygtigere. Dertil tilkøber vi i klubben også kurser, som
kun er for vores trænere. Lige nu er de i gang med et mentaltræner kursus over 5 dage. Vores
trænere er guld værd for klubben. Trænerne er derfor også nomineret som ”årets træner” i
Badminton Danmark.
Jeg vil også gerne sige en stor tak til de forældre, der har været holdledere og turneringsledere og
hjulpet til i ungdomsafdelingen
I løbet af sæsonen har der været en god tilgang af nye medlemmer. Dette skyldes bl.a. at vi har fået
flere træningstider, da vi har fået 3 baner i to timer i KFIU-hallen. Derfor er vi nu 334
ungdomsmedlemmer. Vi har aldrig før været så mange.
Den gennemsnitlige alder for ungdom stiger, hvilket tyder på at vi er gode til at holde på vores
spillere. Vi er gode til at skabe et godt miljø i klubben, som giver spillerne lyst til at blive.
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Ungdomsafdelingen er rigtig god social, hvilke gør mange af vores medlemmer tager venner med til
træning som ofte melder sig ind i klubben efterfølgende. Det er skønt at se hvordan mange af vores
spillere bruger hallen uden for træningerne.
Vi har som noget nyt oprettet en pigetræning om onsdagen for u11-13 piger. Dette har vi gjort for at
have større fokus på at fastholde og rekruttere piger i klubben.
Denne sæson har vi haft færre hold med i holdturneringen. Dette skyldes at vi er gået over til at
medlemmerne skal tilmelde sig, hvis de vil spille holdkampe. Førhen har vi sat alle på som vi mente
var relevante til holdkampe. Det førte dog ofte til mange afbud. Så nu skal spillerne og deres
forældre selv tage aktiv stilling til om de vil spille holdkampe. Vi opfordrer alle til at spille
holdkampe.
Klubtøj – stor tak til Ant Boy og Lej en regnskabschef for at være tøjsponsor.
Vi har som noget nyt startet et turneringsudvalg i ungdomsafdelingen, som skal hjælpe ikketurneringsvante børn med at komme til turneringer.
Desværre har vi grundet corona ikke været på nogle klubture i denne sæson, men vi håber stærkt på
at komme til både LBS og Ikast næste sæson.
Som de sidste par år har VBC afholdt turneringer. Vi har afholdt vores januar turnering for u9-u13
CD. Derudover har vi afholdt nogle begynderturneringer, hvor der har været tilmeldte fra en del
klubber på Sjælland, og mange af vores egne spillere. De er rigtig gode til at introducere de nye til
turneringer.
Vi startede sæsonen med en VBC-camp. I efteråret fik vi afholdt vores årlige familieturnering. Det
blev som sædvanlig en rigtig spændende og hyggelig dag. Der var 51 par med, og det er en ny
rekord.
Vi har afholdt ”spil og spis” med 160 deltagere. Tak til Kim Østergaard for at arrangere. Vi er
overgået til Holdsport, og det er en stor hjælp i forhold til bl.a. kontingentindbetalinger. Tak til
Anine for administrationen af Holdsport. Vi håber at kunne lave flere arrangementer for vores
ungdomsspillere næste sæson, og vi håber at kunne starte et aktivitetsudvalg. Vi vil gerne starte
tumelton, som er for 1-4-årige og forældre. Men pt mangler vi nogle trænere.
Jeg er i dialog omkring to projekter med forskellige samarbejdspartnere: det ene er med DGI og 3
andre foreninger. DGI og kommunen vil afsætte penge til en fælles medarbejder, der kan hjælpe de
4 foreninger med at få flere børn aktive i alderen 0-6 år.
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Det andet er i samarbejde med de lokale mindre klubber, SAIF og Brønshøj og muligvis Sydhavn
Badmintonklub. Klubberne har problemer med at rekruttere trænere. Vi vil kunne bidrage med
trænerudvikling, sparring og eventuelt fællestræninger.
Afslutningsvis vil jeg sige, at det har været en rigtig god sæson. Tak til spillerne, forældrene og
trænerne.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for den kommende sæson til godkendelse
Kasserer Annette Nielsen:
2021 begyndte med Corona-nedlukning, hvilket – ligesom det var tilfældet i 2020 – har haft
indvirkning på VBC’s årsregnskab. Vi er kommet ud med et tilfredsstillende resultat, og VBC har
dermed for anden gang klaret sig økonomisk godt igennem et Corona-år.
Det kan vi igen takke klubbens medlemmer for, både de mange medlemmer som blev hos os, og de
nye som kom til. Stor tak til jer alle! Medlemmernes opbakning er helt afgørende for klubbens
økonomi og ikke mindst i svære tider som med Corona. Nu håber vi, det er slut med Coronanedlukninger, og at 2022 kan blive et helt almindeligt badmintonår.
Inden gennemgangen af klubbens årsregnskab for 2021 vil jeg kort fortælle om VBC’s konstruktion
og øvrige forhold af betydning for regnskabet.
VBC’s konstruktion
Som bekendt er VBC administrativt og regnskabsmæssigt opdelt i to enheder: ejendommen og
klubben. Det er klubbens regnskab, der danner grundlag for medlems- og lokaletilskud fra
kommunen, og som efter godkendelse hos ekstern revisor er til godkendelse her på
generalforsamlingen. Ejendommens regnskab skal alene godkendes af VBC’s ejendomsbestyrelse,
hvilket for 2021 er afsluttet. Ejendommen havde i 2021 et pænt overskud, lige knap 170.000 kr.,
efter et år med få udgifter til istandsættelser og vedligehold. Ejendommen har god likviditet og
ingen lån.
Medlemsudviklingen
I 2014-2018 var medlemsudviklingen stødt stigende i VBC, og vi næsten fordoblede vores samlede
medlemstal i de år. Det var en virkelig god udvikling for klubben både sportsligt og økonomisk.
Derefter kom 3 år fra 2018-2020, hvor medlemstallet holdt sig konstant, og vi trods ventelister
havde svært ved at tage nye medlemmer ind pga. vores begrænsede træningsfaciliteter. I 2021 har vi
fået ekstra haltid i KFIU-hallen, så vi nu både om tirsdagen og fredagen har ungdomstræninger der.
Det har givet mulighed for at tage ekstra medlemmer ind, og medlemstallet har derfor taget et fint
nyk opad.
Medlemstallene som indberettes til Centralt Forenings Register opgøres som antallet af
medlemmer, der har været aktive mindst 3 måneder i året. CFR-medlemstallene kan umiddelbart

Side 6 af 11

sammenlignes år for år og mellem foreninger, men man skal være opmærksom på, at de pga.
opgørelsesmetoden er højere end hvis man tager et øjebliksbillede af klubbens medlemstal.
VBC’s medlemstal til CFR for 2021 er på 378. Det er 36 mere end i 2020. Særlig glædeligt er det,
at den største fremgang er i aldersgruppen 19-25 år, som traditionelt er en aldersgruppe, hvor det er
svært at holde på medlemmerne. Her er vi gået fra 7 til 20 medlemmer. Næststørste fremgang er i
aldersgruppen 13-18 år, fra 96 til 107 medlemmer.
Ansatte
Vi har i 2021 haft 17 trænere på lønningslisten, en enkelt mindre end i 2020. Under Coronanedlukningerne blev vores to kontraktansatte seniortrænere aflønnet 100%, da de begge er ansat
med faste ugentlige træninger og tider. Vores øvrige trænere fik løn for faktiske arbejdstimer til
onlinetræningsprogrammer mm.
VBC har ikke andre ansatte end vores trænere, idet rengøring udføres af et rengøringsselskab og
alle øvrige opgaver varetages af frivillige.
Ændret praksis for kontingentbetaling
I 2021 gik vi over til at opkræve kontingent halvårligt mod tidligere helårligt. Det er noget, vi har
haft på ønskelisten et stykke tid, men det har afventet, at vi fik indført et egentligt
medlemsadministrationssystem, så det i praksis var håndterbart for os. Beslutningen blev taget
inden sæsonstart i efteråret, og overgangen til Holdsport nåede at blive implementeret før
kontingentopkrævning i januar.
Ændringen til halvårlig kontingentindbetaling havde vi ikke med i budgettet for 2021, og derfor er
der en væsentlig afvigelse på den budgetpost (kontingent for 1H2022 er kommet ind i januar 2022 i
stedet for som budgetteret i september 2021) og en tilsvarende stor betydning for årets resultat.
Sponsorer
I 2021 har VBC igen fået vigtig økonomisk hjælp fra vores sponsorer, så vi har kunnet indkøbe
klubtrøjer til vores spillere. Mange tak til Lej en regnskabschef, Antboy og Ambjørn Holding ApS
for jeres sponsorater.
Også stor tak til Københavns Kommune økonomisk Corona-hjælp, til DIF og DGI’s Genstartspulje
for bevilling til opstart af 60+ badminton og til Nordea-fonden for bevilling til indkøb af
havemøbler til terrassen.
Regnskabsgennemgang
VBC’s årsregnskab er blevet godkendt af foreningens revisor uden bemærkninger, inden det nu
fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen. Regnskabet består af resultatopgørelse, balance
samt uddybende noter og følger kommunens krav til regnskabsaflæggelse for tilskudsberettigede
klubber og foreninger.
Resultatopgørelse, årets resultat
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Vi havde budgetteret med et overskud på 74.243 kr., men er endt med et underskud på 109.603 kr.
Som nævnt har det haft stor indflydelse på årsresultatet, at vi er overgået til halvårlig
kontingentopkrævning. Det har betydet, at kontingentindtægten i 2021 har været 210.435 kr. lavere
end budgetteret, penge som alle er kommet ind i de første måneder af 2022 i stedet. Korrigeres der
for de 210.435 kr. i manglende kontingentindtægt, ville vi i stedet være endt med et overskud på
100.832 kr. – dvs. 26.589 kr. over budget. På den baggrund er vores årsresultat bestemt
tilfredsstillende.
Ligesom i 2020 er der også i 2021 mange poster, som afviger fra budgetteret pga. Corona. Nogle
poster har vi ”vundet” på og andre har vi ”tabt” på, men samlet set har vi igen klaret os fint
igennem.
Resultatopgørelse, indtægter
Kontingentindtægter er lavere end budgetteret pga. skiftet til halvårlig kontingentopkrævning.
Medlemstilskud er højere end budgetteret, fordi vi fik et ekstra tilskud fra Københavns Kommune,
som ikke var forventet.
Der har været færre trænerkurser end forventet og dermed også lavere tilskud.
Øvrige tilskud, indtægter og gaver er lavere end budgetteret. Det skyldes lavere indtægt på
baneudlejning pga. Corona-nedlukning og lavere sponsorindtægter. Til gengæld fik vi Coronahjælp fra Københavns Kommune, som retter lidt op på det. Der har også været færre indtægter fra
arrangementer pga. Corona-nedlukning, men det opvejes af tilsvarende mindre udgifter til samme.
Resultatopgørelse, udgifter
Lønudgifter er lidt lavere end budgetteret, idet der ikke var fuld løn til ungdomstrænerne under
Corona-nedlukningen. Der har været færre trænerkurser end forventet. Udgiften til havemøbler var
kendt, men glemt i budget. Vi fik en bevilling på 12.000 kr. fra Nordea-fonden til dette indkøb.
Lokaleudgifter er lavere end budgetteret, idet udgifterne til både vand, el og rengøring har været
lavere end normalt pga. Corona-nedlukning.
Også udgifterne til sportsaktiviteter og øvrige aktiviteter er lavere end budgetteret pga. Coronanedlukning. Der har ikke været udgifter til turneringsdeltagelse, da årets Ikasttur blev aflyst.
Desuden har forbruget af bolde har været lavere, og vi har afholdt færre sociale arrangementer.
Udgiften til annoncering er for promovering af vores nye aktivitet 60+ badminton og blev betalt af
tilskud fra DIF og DGI’s Genstartspulje.
Dækning af underskud
Underskuddet i 2021 skyldes, at kontingenter nu opkræves halvårligt, og der derfor er sket en
forskydning i kontingentindbetalinger i forhold til tidligere år. Kontingentindbetalinger for 1. halvår
2022, som efter gammel model ville modtages i september 2021, er i stedet modtaget i januar 2022.
Dermed er underskuddet for 2021 dækket ind.
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Balance
Likvide beholdninger er faldet fra 267.350 kr. ved udgangen af 2020 til 136.464 kr. ved udgangen
af 2021. Faldet skyldes overgangen til halvårlig kontingentopkrævning.
Den langsigtede gæld udgøres af et lån fra ejendommen til klubben optaget i årene 2006-2015. Der
er ikke afbetalt på lånet i 2021.
Budget 2022
Budgettet har bestyrelsen lagt efter, at 2022 bliver et normalt år uden Corona-nedlukninger. Vi har
færre indtægter fra sponsorer end tidligere, og vi har forøgede udgifter til trænerlønninger og
lokaleudgifter pga. forventede prisstigninger på varme og el. Vi ser således ind i et økonomisk
svært år, hvor vi har skullet finde ekstra penge for at undgå underskud. Nogle henter vi ved at
arrangere et eventløb og ved ekstra salg af sportsudstyr, men vi kommer ikke udenom
kontingentstigninger til at dække den største del. Kontingenterne vil derfor for alle medlemsgrupper
undtagen miniton og veteran stige fra efteråret. Her er det værd at bemærke, at VBC har meget
konkurrencedygtige kontingentsatser i forhold til andre klubber samt at når kontingenterne stiger til
august, så er det 4 år siden, det sidst er sket.
Jeg vil til sidst sige mange tak for nu efter 12 år i bestyrelsen og 10 år som kasserer. Det har været
en utrolig spændende rejse fra en klub i økonomiske og sportslige vanskeligheder til en på alle
måde stærk og god klub i dag. En seniorafdeling som er udvidet med motionist og har vokseværk,
en ungdomsafdeling som er rekordstor og høster beundring og anerkendelse fra vores omverden, en
nyrenoveret ejendom med udvidede klublokaler og ny terrasse og ikke mindst mange dygtige
trænere og frivillige – som hver dag sikrer, at VBC forbliver verdens bedste klub. Det er jeg både
virkelig glad for og stolt af at havde været en del af. Stor tak for det gode samarbejde i bestyrelsen
og særligt tak til Teis og Martin, som jeg har kendt længst. Også tak til Maria, der tager over på
kassererposten. Jeg er helt tryg ved at lade stafetten gå videre til dig. VBC er meget heldig at have
sådan nogle fantastiske ildsjæle som jer.
Der bliver spurgt til, hvor mange medlemmer VBC har lige nu. Der er 381 medlemmer i alt.
Der bliver spurgt, om regnskabet bliver udleveret. Det kommer på hjemmesiden.
5. Behandling af indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag.
6. Valg til bestyrelsen
Det fremgår af § 9, stk. 1, i ”Vedtægter for Valby Badminton Club”, at i lige år vælges som
minimum kasserer og spillerudvalgsformand. På valg er derfor:
Kasserer:
Annette Nielsen ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller i stedet nuværende
bestyrelsesmedlem Maria Christensen Breüner.
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Forsamlingen vælger Maria som ny kasserer.
Spillerudvalgsformand:
Martin Goldschmidt genvælges.
Bestyrelsesmedlemmer:
Annette Nielsen ønskede ikke genvalg.
Martin Goldschmidt (Spillerudvalgsformand) genvælges.
Christian Bukh ønskede ikke genvalg.
Allan Nygaard blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem.
Følgende er på ordinær generalforsamling i 2021 valgt for en 2-årig periode og er ikke på valg:
Anders Bach (Formand)
Teis Nielsen (Ansvarlig for baneudlejning og Formand for ungdomsudvalget)
Jesper Juul Windahl
Camilla Kjær Jensen
Michael Dreyer
Maria Breüner Christensen
7. Uddeling af prisen ”Årets bedste indsats”
Annette modtog prisen sidste år, og uddeler derfor prisen i år.
Tre har gjort sig særligt bemærket: Holdet bag klubfesten (Anne-Mette, Asta, Karla, Rikke og
Dagmar). Festen var velarrangeret, vellykket og med rekordstor tilmelding.
Teis og Anine for implementeringen af Holdsport. Det gik lynhurtigt og uden problemer.
Martin for sin indsats som seniorformand, og håndteringen af de mange nye spillere, ventelister,
konflikter og trænerudfordringer.
Prisen går til Martin. Det har været en sæson med ekstra udfordringer men der før også et stort
arbejde gennem mange år at opbygge seniorafdelingen. Martin bruger mange timer i VBC og løfter
mange forskellige opgaver. Han er altid engageret og gør det med et smil. Tak for indsatsen. Stort
tillykke.
8. Eventuelt
Martin fører Annette ud på terrassen, hvor det afsløres, at skiltet på terrassen ”Maikens terrasse” er
opdateret således at der står ”Annette og Maikens terrasse”. Tak til Annette for de mange gode år i
bestyrelsen og som kasserer.
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Ole Steen Bille har et par bemærkninger til bestyrelsen: der er ofte opvask i køkkenet eller en fyldt
opvaskemaskine, der ikke er blevet tømt. Der mangler ofte drikkevarer. Der er dårligt udsyn ved
indkørsel på parkeringspladsen – spørger til, om der er muligt at få lavet gule striber, så der ikke
kan parkres ved indkørslen. Det roder med tasker osv. i forbindelse med ungdomstræningerne.
Det roder med tasker i klublokalet. Bestyrelsen har noteret bemærkningerne.
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