
 
 

Referat af ordinær generalforsamling i Valby Badminton Club den 10. april 2019 
 
1. Valg af dirigent 
 
Jesper Engholm blev valgt. 
 
2. Valg af referent 
 
Frits Nielsen blev valgt. 
 
3. Bestyrelsens beretninger 

 
Formand Maiken Christensen:  
 
Det har endnu en gang været en fantastisk sæson i VBC. Fremgangen er fortsat med flere medlemmer, 
flotte sportslige resultater, en god økonomi og masser af aktiviteter.  
 
Vi har hos Københavns Kommune undersøgt muligheden for en 4. bane. Det er fortsat meget usikkert, 
om vi kan få tilladelse til det. Bestyrelsen har efterfølgende skrinlagt projektet – også henset til økonomi 
og arbejdsbyrde. 
 
Vi får ordnet gulv i hallen til juni med penge fra DIF og DGI’s foreningspulje. Vi har søgt pengene 
sammen med KBK. Desuden er bygningen under renovering udvendigt. Arbejdet forventes afsluttet ved 
udgangen af juni. Vi har i den sammenhæng fået et fordelagtigt lån fra Henrik Ambjørn - stor tak. Jesper 
Juul Wiindahl har desuden søgt fonde.  
 
Michael Dreyer er indtrådt i ejendomsselskabet bestyrelse. 
 
Vi siger i år farvel til to bestyrelsesmedlemmer. Frits Nielsen stopper efter 16 år – Frits har stået for 
baneudlejning mv. Desuden Mette Temple, som har taget initiativ til aktivitetsudvalget, og som i en 
overgangsperiode varetog formandsposten. Mange tak til begge for indsatsen. Annette Heindorff har 
meldt sig til at varetage baneudlejningen fremover. Bestyrelsen indstiller, at Anders Bach vælges som 
ansvarlig for baneudlejning i stedet for Frits. Han er så kontaktperson mellem Annette og bestyrelsen.  
To nye træder til i bestyrelsen (se under pkt. 3: Valg til bestyrelsen). 
 
Vi har forsøgt at få styr på de nye GDPR-regler (om persondatabeskyttelse), og vi har lavet APV 
(arbejdspladsvurdering). Lars Olafsson har udviklet en ny online platform til os med et system, der 
holder styr på kampene til klubmesterskaberne, et tilmeldingssystem til vores senior- og 
motionisttræninger og et managerspil. Lars modtog prisen for Årets Bedste Indsats for dette. Vi har 
oprettet en intern Facebook-side, og vi har afholdt en masse sociale arrangementer. Rigtig mange tager 
del i arbejdet. 
 
Det giver en glæde og tilfredsstillelse at se resultaterne af det arbejde, der laves i og for klubben. Og det 
sker i et godt fællesskab. 
 



 
Tak til de mange frivillige, tak til vores tøjsponsorer rådgivende el-ingeniør Karsten Bach, 
Lejenregnskabschef og Ambjørn Holding ApS, tak til sponsorerne til vores banko, tak til trænerne for 
jeres utrættelige indsats med at få lært børn, unge og voksne at spille badminton, og tak til bestyrelsen 
for et rigtigt godt samarbejde.  
 
Teis Nielsen på vegne af spillerudvalgsformand Sisse Sander Damm: 
 
Senior har haft god tilgang af spillere, vi er næsten 40 nu og med flere på vej. Vi havde et mål om flere 
piger – og vi har fået tilgang af 7.  
 
Motionisthold er blevet oprettet denne sæson og består nu af 13 medlemmer. 
Vores seniortræner Charlotte stoppede i marts, men vi klarer træningerne internt for resten af sæsonen. 
 
Førsteholdet bliver i Københavner-serien. Andet-holdet er rykket op i serie 2. Måske skal vi have fire 
hold til næste år, dette også henset til vores mange store ungdomsspillere, som kan spille seniorkampe, 
og de nye motionister. 
 
VBC værner om de sociale relationer med træningslejr og arrangementer. Igen har Jesper søgt midler. 
 
Ungdomsformand Teis Nielsen: 
 
Det har været et god sæson med fortsat god udvikling. Tak til trænere og hjælpetrænere. Også tak til de 
rigtigt mange forældre, der hjælper til på forskellig vis. Vi er fortsat med i et projekt med DGI om at 
udvikle badminton. 
 
Vi har fået mange nye ungdomsmedlemmer, bl.a. på grund af en ny ”satellit”-afdeling i Sydhavnen med 
to hold. Vi er nu ca. 205 ungdomsmedlemmer. Vi har haft enkelte skolearrangementer, men det giver 
problemer at finde trænere på de tidspunkter. 
 
Der er et godt social liv i ungdomsafdelingen. Det fungerer godt, at spillerne må tage venner med som 
gæster. Gæsterne bliver tit nye medlemmer. 
 
Selvom vi satser på bredden, så skaber vi også dygtige spillere på A- og M-niveau. Flere spiller også i 
andre klubber, men forbliver samtidig i VBC, da de ikke vil slippe klubben. 
Facebook-siden bruges aktivt. 
 
Vi har haft 13 hold med i holdturneringen, det er næstflest i København. De har gjort det godt, og der er 
god holdånd. Der har også været god deltagelse i turneringer. 38 var med til LBS og kunne ”næsten” ikke 
bære medaljerne, de fik med hjem. Vi har også selv afholdt turneringer i klubben med stor tilslutning. 
 
Vi har også stor tilslutning til de sociale arrangementer. Familieturneringen er ved at sprænge 
rammerne. Vi har grund til at være stolte af vores klub! 
 
Henrik Ambjørn – holdleder for veteran 50+: 
 
Holdet ligger nr. 1 i øjeblikket og mangler en kamp på lørdag. Man håber på tilgang af herrer til næste 
sæson. 



 
 
4. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for den kommende sæson til godkendelse 
 
Kasserer Annette Nielsen: 
 
Regnskab:  
Vi har for andet år i træk overskud i klubben! De mange medlemmer er hovedårsagen til det flotte 
resultat.  
 
Vi har også højere sponsor-indtægter. Arrangementerne giver et lille overskud. Mindre udlejning end 
sidste år, da Ålholm skole ikke har fortsat i samme omfang. Kiosken/cafeen giver også et lille overskud. 
Vand er svingende fra år til år. Vi håber at undgå nye vandskader. 
 
Budget: 
Vi forventer fortsat fremgang i medlemstal, men det giver også flere udgifter til trænere. 
Gulvrenoveringen er der styr på med bevillingen fra DIF og DGI's Foreningspulje. Det mindre tilskud fra 
kommunen skyldes, at vi ikke kan forvente at få ekstratilskud igen i år. 
 
Balancen: 
Gælden til ejendommen (os selv) er stadig stor og bevirker bemærkning fra revisoren hvert år. 
 
5. Behandling af indkomne forslag 
 
Ingen indkomne forslag. 
 
6. Valg til bestyrelsen 
 
Genvalg:  
Formand Maiken Christensen 
Ungdomsformand Teis Nielsen 
Bestyrelsesmedlem Martin Goldschmidt 
 
Ansvarlig for baneudlejning: 
Posten overtages af Anders Bach (sidder allerede i bestyrelsen) 
 
Nyvalg: 
Camilla Kjær 
Jesper Juul Wiindahl 
 
Fratrådt: 
Frits Nielsen 
Mette Temple 
 
7. Eventuelt 
 
Traditionen tro afsyngning af VBC-sangen! 
 


