Referat af ordinær generalforsamling i Valby Badminton Club, 15. april 2018
Dirigent: Jesper Engholm blev valgt.
Referent: Sisse Sander Damm blev valgt.

Bestyrelsens beretninger
Formand Maiken Christensen
Beretter om en både fantastisk og udfordrende sæson i VBC. Ejendommen (som VBC selv ejer) har fyldt
meget i det sidste år: der udlejes både klubværelser og lejlighed i ejendommen, hvilket medfører mange
opgaver for os – både som udlejer og som ejer af en stor ejendom, som løbende skal renoveres. I
bestyrelsen går vi derfor også i nogle overvejelser om, hvorvidt vi kan komme ud af disse opgaver med
ejendommen, uden at afgive ejerskab over hal og klublokaler.
En særligt udfordrende opgave har været problematikken omkring et badeværelse på 2. sal, som i sin tid
ikke blev renoveret korrekt. Det har medført vandskader og efterfølgende skimmelsvamp. Håndværkeren,
som i sin tid lavede badeværelset, lovede flere gange at komme og udbedre skaderne, men gik til sidst i
flyverskjul.
Lejeren valgte pga. det langstrakte forløb at indbringe os for boligkommissionen i Københavns Kommune.
Kommunen var derfor i september på besigtigelse og konstaterede ikke overraskende at der var
skimmelsvampsproblemer i badeværelset, men ikke i resten af lejligheden.
Der er efter en lang og dyr proces blevet rettet op på problemerne i badeværelset.
Arne, som gennem mange år har stået for bestyrelsen af ejendommen og kontakten med lejerne, har
tidligere varslet, at han gerne vil træde tilbage fra ejendomsopgaven. Dette ønske har han omsider fået
opfyldt, idet vi har fået nedsat en ny ejendomsbestyrelse bestående af Henrik (formand for
ejendomsbestyrelsen), Niels og Maiken selv. Desuden er bestyrelsesmedlem Anders valgt som
forretningsordfører.
Meget glædeligt er vores fortsatte tilgang af medlemmer til klubben. Vi har faktisk taget imod så mange
nye spillere, at vi efterhånden ikke kan huse dem alle – et problem vi delvist har afhjulpet ved at leje baner i
KFIU-hallen og ved at opsige nogle af vores faste banelejere.
VI kunne godt tænke os at afhjælpe pladsmanglen ved at få tilføjet en fjerde bane til hallen. Bestyrelsen har
længe været i gang med at afklare, om der er nogen mulighed for et sådant projekt, og tidligere
bestyrelsesmedlem Michael Goldschmidt har påtaget sig opgaven med bl.a. at have kontakt med
kommunen angående dette.

Vi har for nyligt fået nyt godt lys i hallen – det næste projekt, der trænger sig på i hallen, er nyt gulv. Til
dette formål har vi nedsat endnu et lille udvalg, bestående af bestyrelsesmedlemmer Martin, Anders og
Teis samt formand for ejendomsbestyrelsen Henrik, der skal se på mulighederne for at få et nyt gulv og for
at søge fonde og puljer til finansiering.
I år har vi fortsat succesen med vores aktivitetsudvalg; en gruppe af frivillige forældre og medlemmer med
bestyrelsesmedlem Mette i spidsen, har stået for en række arrangementer og turneringer i klubben. De har
bl.a. sørget for kaffe, kage og madudsalg og har med Malene i spidsen arrangeret nytårsbanko med masser
af præmier og omkring 80 deltagere, samt den årlige klubfest.
Bestyrelsen har i år besluttet ikke at forlænge boldaftalen med Yonex og i stedet indgå en ny aftale med LiNing. I takt med at antallet af medlemmer øges, øges boldforbruget også, og Li-Ning kan tilbyde bolde af
høj kvalitet til en lidt billigere pris end Yonex.
Formanden afslutter med at uddele tak til følgende personer:
Vores trænere, som gør et fantastisk stykke arbejde, og som forstår at skabe den helt særlige VBCstemning, der er i klubben.
Henrik, Niels og Anders, for at have påtaget sig den meget store opgave med ejendommen.
Arne, for at al den tid og de (frivillige) kræfter, han har brugt på ejendommen i tidens løb.
Mette, Malene, Magnus og Henriette, for deres store arbejde i aktivitetsudvalget.
Vores sponsorer, som gør, at vi har nogle gode forhold at tilbyde vores medlemmer. Særlig tak til Henrik
Ambjørn, som har støttet ungdomsafdelingen med meget store tilskud til både klubture og -trøjer. Også
Lejenregnskabschef, Gotethics og rådgivende el-ingeniør Karsten Bach har været så venlige at sponsere
klubtrøjer. Præmiesponsorer ved årets bankoarrangement og Irma, som sponserer flotte præmier ved flere
arrangementer i løbet af året, skal også have tak.
Ole, som hver onsdag sørger for at servere lækker mad for vores veteraner efter træning, og bidrager til det
gode sammenhold blandt 50+-spillerne.
Alle andre frivillige skal ligeledes have en stor tak. I og med VBC som udgangspunkt kører på frivillige
kræfter (kun trænere og rengøringsdame får løn) sætter vi enormt stor pris på, at enhver giver en hånd
med i det omfang, man synes, man kan. Alt lige fra bestyrelsesopgaver til en støvsugning af lokalerne
værdsættes.
Til sidst en tak til bestyrelsen, der i øjeblikket tæller otte medlemmer, som hver især tager rigtig godt fra.

Spørgsmål/kommentarer: ingen.

Ungdomsformand Teis Nielsen
Beretter om en god sæson med stor tilgang af medlemmer. Vi har i løbet af sæsonen taget imod 68 nye
ungdomsspillere og tæller nu i alt 195 ungdomsmedlemmer (klubbens medlemmer tæller i alt 279). Dette
efterlader VBC som klubben med procentvis størst fremgang i hele København, denne sæson.
Det lader til vi er blevet bedre til at holde på vores medlemmer i nybegynder-, ældre- og minitonafdelingen,
og vi samtidig er begyndt at tiltrække spillere fra andre klubber. Den store stigning i medlemmer har
naturligt nok medført lidt udfordringer angående halpladsen, og vi har derfor lejet baner i KFIU til stor
aflastning for vores egen lille hal. Derudover er der også oprettet flere weekendtræninger.
Ud over nye medlemmer har sæsonen også budt på nye initiativer:
Vi har indgået en aftale med plejehjemmet Akaciegården om benyttelse af deres fitnessrum.
Der er blevet oprettet et ungdomsudvalg bestående af ungdomsspillere samt forældre – pt tæller udvalget
fire forældre, én spiller og ungdomsformand Teis.
Vi er indgået i et nyt projekt med DGI og 12 andre klubber, om at udvikle Badminton København gennem
samarbejde med skoler, børnehaver samt satellitafdelinger (VBC skal være tovholder for en afdeling i
Sydhavnen). Projektet forløber over tre år og bevilliges 1 million kroner.

Vi har afholdt talrige arrangementer i løbet af sæsonen:
Ungdomsspillere, trænere og forældre har været i Ikast (51 børn) og Vejle (36 børn).
Vi har afholdt familieturnering med rekordmange deltagere (96 – heraf 48 børn).
Vi har afholdt flere turneringer i år, heriblandt to begynderturneringer med 24 deltagere ved begge, samt
en turnering i januar med over 100 tilmeldte (21 fra VBC).
Vi har afholdt forskellige badmintoncamps i efteråret, julen, vinter, påsken og sommer (de fleste med
venteliste), samt almen sommertræning.
Derudover har vi haft 13 hold tilmeldt holdturneringen (U11D vandt deres række), og i den forbindelse nydt
godt af den store opbakning fra de forældre, som har været tilknyttet. I den kommende sæson regner vi
med at melde mindst 16 hold til holdturneringen.

For at sikre at vi i fremtiden har de samme gode træningsforhold som nu, vi vil i VBC gerne opfostre vores
egne trænere. Vi har derfor udvidet trænerteamet som pt består af fem hovedtrænere (Teis, Martin,
Charlotte, Frida og Maria) og seks hjælpetrænere (Nikolaj, Magnus, Asta, Emma, Alma og Harald). Det er
planen at hjælpetrænerne i den kommende sæson, skal begynde at stå mere på egne ben.

Spørgsmål/kommentarer: ingen.

Spillerudvalgsformand Sisse Sander Damm
Beretter om en sæson med både tilgang og frafald af spillere, resulterende i et medlemstal (32) omtrent
som sidste sæson. Det er stadig småt med damer på træningerne, men der ses fremad mod næste sæson
med troen på, at flere kommer til. Det har dog hjulpet en lille smule at man i år er begyndt indslusningen af
de ældre ungdomsspillere, på seniortræningen.
Man har I år desværre måtte afvise en del nybegyndere, da der hverken er kapacitet til det på træningerne
eller er blevet oprettet et fungerende motionisthold. Der arbejdes fortsat på at få et motionisthold op at
stå, så dette ikke skal gentage sig næste sæson.
I holdturneringen har to seniorhold været tilmeldt. 1. holdet spillede sig til en 2. plads med 12 point og
rykker derved op for fjerde år i træk – nu gælder det Københavnerserien!
2. holdet led lidt under mangel på damer til kampene, men er til gengæld blevet styrket på herresiden
denne sæson. De spillede sig til en 5. plads med 12 point og missede lige netop oprykningspladsen. Der
søges om at rykke holdet op i Serie 3 næste sæson, da det forventes at holdet kun styrkes yderligere.
Spillerne har i år spillet i trøjer sponseret af rådgivende el-ingeniør Karsten Bach og Ambjørn Holding ApS.
I seniorafdelingen kommer man ikke kun for at træne – her går man også meget op i godt kammeratskab,
og der arrangeres talrige arrangementer både i og uden for klubben, ligesom der også ofte er tid til en kold
øl eller sodavand og en sludder efter træning.
Til næste sæson skal nuværende seniortræner Teis Nielsen erstattes, da han skifter titel fra seniortræner til
seniorspiller.
Spørgsmål/kommentarer: ingen.

Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for den kommende
sæson til godkendelse
Kasserer Annette Nielsen
Beretter om en sæson med et ambitiøst mål om endelig at komme i økonomisk plus – og det lykkedes med
hele 60.000 kroner over budget.
Hun fortsatte med at komme ind på nogle af budgettets vigtigere tal:
Kontingenterne har drevet mere ind, end vi regnede med – 387.000 (budgetteret med 350.000).
Gennem udlejning af sportsanlægget har vi indhentet 20.000 kroner mere end der budgetteredes med.
Vi har nydt rigtig godt af gavmilde sponsorer, bl.a. Henrik Ambjørn, som har doneret sponsorater til både
spilletrøjer og ungdomsture.
For 2018 budgetteres med 75.000 kroner i sponsorater. Disse skal dække omkostninger til spilletøj og
turneringer. Indfris budgettet ikke, øges egenbetalingen på disse.
Vi har oplevet større overskud end forventet fra afholdte arrangementer og cafesalg. For arrangementer et
overskud på 10.000 kroner (budgetteret med 8000,-) og for cafesalg 7700 kroner (budgetteret med 0,-).
På udgiftssiden har trænerposten steget med 50.000 kroner fra 2016 budgettet.
Dette skal dækkes ved en stigning i kontingentpris på 50-100 kroner (rate to af to planlagte stigninger),
samt yderligere indtjening ved arrangementer.
Vi har budgetteret skævt for udgifter til el, da vi troede, forbruget ville blive nedsat i forbindelse med
opsættelse af nye lamper – det viste sig at være lige omvendt. Denne post rettes derfor fremover til 60.000
kroner.
Udgiften til vand har været eksplosiv denne sæson, grundet en åben udendørs hane hvorfra vand har
fosset, og tilmed forårsaget vandskade i kælderen. Dette resulterede i 6000 spildte kroner. Hanen er nu
blevet lukket.
Grundet vores store stigning i medlemsantal i løbet af året, har vi en tilskudsudbetaling fra 2017 til gode,
som vi får udbetalt i 2018.
Alt i alt, skulle vi gerne lande på et lille plus igen ved næste regnskabsopgørelse regnskabsopgørelse.

Spørgsmål/kommentarer:
Kan der ændres på huslejebudgettet?
Huslejen er en udgift vi betaler til os selv, fordi vi selv ejer bygningen. Vi rører som hovedregel ikke ved
huslejen, da vi har indgået en speciel aftale med kommunen om driftstilskud på lige fod med andre
foreninger, på trods af at vi er selvejende.
Kan man sætte prisen på webudlejningen op?

Indtægterne for webudlejning af baner kommer til at falde, da vi er nødsaget til at inddrage en del
banetider til holdkampe, arrangementer og turneringer. Det virker fortsat som om det er meget attraktivt
at leje baner i VBC, og det kunne derfor være værd at overveje en prisstigning.
Regnskabet er blevet godkendt af revisor.
Regnskab og budget blev godkendt.

Indkomne forslag
Ingen.

Valg til bestyrelsen
Genvalg af kasserer Annette Nielsen.
Genvalg af spillerudvalgsformand Sisse Sander Damm.

Uddeling af prisen ”Årets Bedste Indsats”
Sidste års vinder Teis Nielsen uddelte pokalen for årets bedste indsats til Maiken Christensen. Maiken står
for en stor del af det bagvedliggende arbejde i klubben, og har ydet en fantastisk indsats i mange år. Hun
har gjort sig selv uundværlig og fortjener derfor prisen for årets indsats. Michael Goldschmidt og Henrik
Ambjørn overrakte vin, som en ekstra tak til Maiken.

Eventuelt
Henrik Ambjørn berettede om veteranernes sæson: de spillede 7 kampe (en del med kun halvt hold) der
resulterede i 2 point og nedrykning til Serie 5. Man forsøger at få styrket damesiden og søger om at blive
rykket op i Serie 4 til kommende sæson, da nogle klubber har trukket deres hold.
Frits har varslet at han træder tilbage fra posten som bestyrer af baneudlejning, og der søges derfor en
efterfølger.
Idéen om at få anlagt en terrasse i haven blev bragt op – dette kunne måske give anledning til at haven blev
benyttet lidt mere.
Jesper fortalte at hans børn er enormt glade for at være i klubben, og det er dejligt at de kan bruge så
meget af deres tid i VBC.
Der blev afsunget den officielle VBC-sang.
Tak til de 23 fremmødte for deltagelsen og den gode dialog!

