Referat af ordinær generalforsamling i Valby Badminton Klub
21. april 2021
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:
Denne sæson har stået i coronaens tegn, og det er efterhånden blevet hverdag. Vi er ærgerlige over,
at vi i perioder har måttet lukke ned, men vi bakker op om myndighedernes anbefalinger.
Udendørsarealet er blevet renoveret. Finansieringen lå på omkring 450.000 kr. Mange tak til Henrik
Ambjørn for sponsorat og for den praktiske gennemførelse af projektet.
Med støtte fra Københavns Kommunes Klubhuspulje er der blevet opført terrasse, renoveret
klublokaler, etableret udgang til terrassen, renoveret toiletter, renoveret trapperummet ved
omklædningsrummene, malet klublokaler samt etableret bestyrelseslokale på 1. sal. Projektet løb op
i næsten en million kroner, hvoraf klubben betalte cirka 150.000 kr. Tak til Henrik Ambjørn og
Michael Goldschmidt for den praktiske gennemførelse af projektet. Og tak til Københavns
Kommunes Klubhuspulje for at gøre projektet muligt.
Vi har indkøbt nye havemøbler finansieret af sponsorat på 12.000 kr. fra Nordea-fonden. Tak til
Jesper Juul for at have søgt penge fra Nordea-fonden og kommunens Klubhuspulje.
Tak til Henrik Ambjørn, der efter 3,5 år stopper som formand for ejendomsbestyrelsen. Tak for det
store arbejde med driften af ejendommen og de mange renoveringer.
Ejendomsselskabets bestyrelse vil fremover bestå af Jesper Valentin som ny formand, Michael
Dreyer som ansvarlig for økonomi og Michael Goldschmidt. For at kunne få adgang til
ejendommens bankkonto, som nu er blevet overført til VBC, er det en betingelse fra bankens side,
at adgangshaver er medlem af VBC’s bestyrelse. Michael Dreyer skal derfor vælges ind i VBC’s
bestyrelse på denne generalforsamling.
Klubben har i 2020 modtaget flere store anerkendelser. Klubben har modtaget prisen som Årets
Forening i DGI Storkøbenhavn, hvortil vi modtog en check på 10.000 kr. Klubben har derudover
vundet Valby Lokaludvalgs Frivillighedspris og modtog i den forbindelse også en check på 10.000
kr. samt en flot vandrepokal. Priserne er vi meget stolte af.

Klubben har fået en ny flot hjemmeside. Tak til Lars Schorling der har hjulpet med nyt design,
opsætning samt opdateret VBC-logo.
Klubben er blevet bevilliget 30.000 kr. fra DIF og DGI’s foreningspulje til digitalisering af VBC.
Klubben har for sponsoratet anskaffet iPads + holdere til væggen, ny pc, højtaler, projektor og
lærred. Tak til Jesper Juul for at have ansøgt om sponsoratet, og tak til DIF og DGI’s foreningspulje
for at imødekomme vores ansøgning.
Maiken berettede, at hun efter 8 år i bestyrelsen og 4 år som formand har besluttet at stoppe som
både formand og bestyrelsesmedlem. Maiken takkede for samarbejdet gennem tiden. En særlig tak
til Teis, Martin og Annette. Maiken udtrykte desuden glæde over, at Anders har meldt sig som ny
formand.
Til sidst tak til alle de frivillige, trænerne samt til bestyrelsen for samarbejdet. Tak til vores
sponsorer og andre der har ydet økonomisk støtte: Ambjørn Holding ApS, Lej en Regnskabschef,
Rådgivende el-ingeniør Karsten Bach, Kiropraktorerne Ryg og Sportsskade Klinik, Impact
Roasters, DIF og DGI’s Foreningspulje, DGI Storkøbenhavn, Valby Lokaludvalg, Nordea-fonden,
Københavns Kommune og Li-Ning.
Ungdomsformand Teis Nielsen:
På grund af Covid-19 har det været en underlig sæson i klubbens ungdomsafdeling.
Indledningsvis tak til trænerene – Martin, Maria, Charlotte, Frida, Mathilde, Emma, Asta, Karla,
Mikkel S, Mikkel D, Nikolaj, Harald og Liva. Bestyrelsen er glade og stolte over trænernes indsats
under et år med Covid-19.
Tak til de forældre, der har været holdledere og turneringsledere og i øvrigt hjulpet til i
ungdomsafdelingen.
Tak til ungdomsudvalget, der består af forældre og trænere/spillere. Forhåbentligt kan udvalget
bidrage til et bedre socialt og sportsligt miljø i klubben.
Covid-19 har som sagt fyldt meget denne sæson. Der har været mange retningslinjer at følge, men
vores trænere og spillere har håndteret dette flot. Vi har mistet overraskende få denne sæson, og det
kan vi takke vores gode medlemmer for.
Der har under nedlukningen været afholdt udendørs fysisk/motorisk træning for ungdommen. Der
har også været afholdt online træning, træningskonkurrencer og online banko.
Der har i løbet af sæsonen været en god tilgang af medlemmer. I oktober var træningerne fyldt, og
vi har pt en venteliste med 22 spillere, der ønsker at være medlem af VBC. Vi ser en stigning i
gennemsnitsalderen i ungdomsafdelingen. Dette skyldes, at vi er gode til at fastholde vores
medlemmer. Men det betyder også, at vi skal være gode til at finde plads til alle vores medlemmer.
Vi har derfor søgt om haltider på Europaskolen, og vi afventer fortsat svar på vores ansøgning.
Vi har holdt møde med FKIF vedrørende et samarbejde, og vi har i den anledning oprettet et fælles
turneringshold, ligesom vi har talt om muligheden for træningsfællesskaber.

Vi har stillet med 13 hold til holdturneringen, hvoraf det ene var i fællesskab med FKIF, og vi har
haft rekordmange spillere tilknyttet holdturneringen – 78 spillere i alt. Bestyrelsen er glade for den
store opbakning der har været til årets holdturnering både fra spillere og forældre.
Stor tak til Ambjørn Holding ApS og Lej en regnskabschef for klubtrøjer til holdturneringen.
Turneringsdeltagelsen uden for klubture er desværre faldet denne sæson, hvilket især skyldes
Covid-19. Vi arbejder på at få oprettet et turneringsudvalg, der kan hjælpe spillerene med at komme
ud til turneringer. Vi håber på at kunne komme til Ikast og LBS næste sæson.
Vi har i klubben afholdt begynderturneringer med stor opbakning.
Vi startede sæsonen med VBC-Camp, hvilket var en stor succes for både ungdom og senior. Mange
tak til Jesper Juul og Jesper Valentin for planlægningen og den praktiske afholdelse.
Forældre Anne-Mette har arrangeret paddletennis for klubbens piger, hvor Magnus var med som
træner. Dette var en stor succes. Tak til Anne-Mette.
Prisen som årets ungdomsspiller 19/20 gik til Maria Breüner. Stort tillykke ti Maria.
Prisen som Årets Fjer gik til Nikolaj, Asta og Karla. Stort tillykke.
Hallen er igen åben for ungdommen. Vi håber på at kunne afvikle klubmesterskaberne, men det
bliver anerledes end vi plejer, formentlig over en weekend.
Vi håber på at kunne afholde en masse arrangementer til næste sæson.
Veteran beretning af Henrik Ambjørn ved Martin Goldschmidt:
I sæsonens eneste holdkamp mod Rødovre blev alle kampe afgjort i 2 sæt. Tove havde debut, og
sammen med Benny vandt de en tæt kamp. Tove og Neel vandt deres double. Fidusbamsen gik til
Tove for den flotte indsats.
Vi glæder os meget til igen at spille i hallen, og til normale træningstilstande.
Spillerudvalgsformand Martin Goldschmidt:
På grund af Covid-19 har det været en kort sæson i seniorafdelingen. Der har været tilgang af nye
medlemmer, og vi er gået fra 60 til 77 spillere. Det er næsten en fordobling af seniorspillere siden
2019. Vi har pt 28 på ventelisten. Den store tilgang skyldes især de flere træningstilbud til
motionisterne.
Charlotte og Mikkel er trænere tirsdag og torsdag, og de supplerer hinanden godt. De fortsætter som
trænere næste sæson, og det er vi glade for. Sofie stod for motionisttræningen om onsdagen de
første par måneder af sæsonen, herefter overtog Mathilde. Mathilde fortsætter som motionisttræner
mandag og onsdag næste sæson. Tak til Sofie. Magnus har stået for motionisttræningen om
søndagen. Magnus fortsætter desværre ikke næste sæson. Tak til Magnus for hans år som
motionisttræner. Tak til alle trænerne for deres store indsats.

Vi har ikke været i hallen siden mindst december pga. coronarestriktioner. Der har været forskellige
onlineaktiviteter for seniorerne under nedlukningen.
I holdturneringen endte 1. holdet på en syvendeplads i deres pulje. 2. holdet fik en andenplads i
deres pulje. 3. holdet nåede kun at spille en kamp, som de desværre tabte, og tilsvarende for 4.
holdet. Alle puljer og kampe annulleres pga. corona-situationen, og næste sæson starter med samme
udgangspunkt som denne sæson.
Mange tak for holdkampstrøjer til Ambjørn Holding ApS og Rådgivende Ingeniør Karsten Bach.
Tak til Jesper Juul og Jesper Valentin for en god VBC-Camp.
Tillykke til Cecilie Thygesen der blev årets seniorspiller.
Vi håber på at kunne afvikle klubmesterskaber denne sæson.
Vi ser frem til næste sæson, hvor vi forhåbentlig kan tilbringe mere tid i hallen.
4. Fremlæggelse af revideret regnskab samt budget for den kommende sæson til godkendelse
Kasserer Annette Nielsen:
VBC er økonomisk set kommet godt igennem corona-året 2020. Det kan vi takke klubbens
medlemmer for, både de medlemmer der blev og de nye. Stor tak til jer alle. Det har været helt
afgørende for at årsregnskabet for 2020 er kommet ud med et fint resultat.
VBC er administrativt og regnskabsmæssigt opdelt i to enheder: ejendommen og klubben. Der er
således ét CVR-nr, med to årsregnskaber for henholdsvis ejendommen og klubben. Det er ikke
meget værd, at klubbens økonomi er god, hvis det er på bekostning af en dårlig økonomi i
ejendommen, men således forholder det sig ikke. Ejendommen har en pæn likviditet og ingen lån.
Vi har haft en årrække med stor medlemsfremgang, og medlemstallet er lige nu knap 300. Vi har
nået grænsen for, hvad der kan rummes af ungdoms- og seniortræninger i vores egen lille hal samt
den ekstra ungdomstræning vi har i KFIU-hallen. Der er ventelister til både senior og
ungdomstræningerne. Vi håber på at kunne få haltider på Europaskolen, så vi kan tage flere
medlemmer ind.
Vi har lige nu 286 aktive medlemskaber, herunder 184 ungdomsspillere, 77 seniorer og motionister,
17 veteraner og 8 familiemedlemsskaber. Der er i forhold til sidste år tale om en lille tilbagegang på
ungdom, og en tilsvarende fremgang på senior.
De medlemstal der indberettes til CFR er højere, fordi der 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 342 medlemmer, hvilket er 3 mere end i 2019.
Der har været 18 trænere på lønningslisten i 2020. Vores to kontraktansatte seniortrænere blev
aflønnet 100% under corona-nedlukningerne, mens ungdomstrænere der ikke er på kontrakt blev
aflønnet med 50 %.

VBC har ikke andre ansatte end vores trænere, idet rengøringen udføres af KBW rengøring, og alle
øvrige opgaver varetages af frivillige.
VBC modtog i 2020 en stor bevilling fra Kultur- og fritidsforvaltningens Klubhuspulje til
renovering af vores klublokalersamt opførelse af ny terrasse og udgang til denne. Det er vi meget
taknemmelige for. Projektet blev afsluttet i december, og indebar en egenbetaling på næsten
150.000 kr., som ikke var budgetteret med, da hverken projektet eller egenbetalingen var kendt ved
årets begyndelse. Denne udgift har haft væsentlig betydning for årets resultat. Pengene er taget fra
opsparede midler, som vi havde fra de seneste års overskud.
Mange tak til vores sponsorer, som også i 2020 har ydet en stor økonomisk hjælp til VBC. Tak til
Rådgivende Ingeniør Karsten Bach, Lej en Regnskabschef og Ambjørn Holding ApS for klubtrøjer
og tak til Ambjørn Holding ApS for sponsorat til ungdomsturneringer og til anskaffelse af nyt
boldskab.
Også tak til Kiropraktorerne Valby for tilskud til årets VBC Campog til DIF og DGI’s
foreningspulje for tilskud til bus til Ikast-turneringen og til digitalisering af VBC med indkøb af
iPads, ny pc, projektor og lærred.
Regnskabsgennemgang:
VBC’s regnskab er godkendt af revisor, og fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen.
Resultatopgørelse:
Der var budgetteret med et lille overskud på 26.088 kr., men vi endte med et underskud på 38.820
kr. Korrigeres resultatet for egenbetalingen på klubhuspuljeprojektet, som der ikke var budgetteret
med, ville resultatet have været et overskud på 108.168 kr.
Mange poster afviger fra budgettet, og covid-19 situationen har haft væsentlig indflydelse herpå.
Kontingentindtægterne har været væsentlig højere end budgetteret. Øvrige tilskud, indtægter og
gaver har været lavere end budgetteret, idet vi har haft højere indtægter på tilskud/sponsorater, og
lavere indtægt på især baneudlejning og cafe.
Lønudgifter har været lavere end budgetteret, idet vi kun har betalt 50 % løn til ungdomstrænerene
under corona-nedlukningen. Anskaffelser over 10.000 kr. er højere end budgetteret grundet indkøb
af nyt boldskab (betalt af sponsorat fra Ambjørn Holding ApS) og digitaliseringen af VBC (betalt af
tilskud fra DIF og DGI’s foreningspulje).
Lokaleudgifter er lavere end budgetteret også pga. corona-nedlukningen.
Sportsaktiviteter er lavere end budgetteret, og øvrige aktiviteter er også lavere end budgetteret.
Dette skyldes begge corona-nedlukningen.
Underskuddet for 2020 dækkes af opsparede midler fra overskud i 2018 og 2019.
De likvide beholdninger er faldet fra 273.584 kr. ved udgangen af 2019 til 267.350 kr. ved
udgangen af 2020. Den langsigtede gæld udgør et lån til ejendommen, som klubben optog i 20062015. Der er ikke afbetalt på lånet i 2020.

Årsregnskabet blev hermed godkendt på generalforsamlingen.
Afslutningsvist stort velkommen til Maria, som har meldt sig som ny kasserer efter næste års
generalforsamling. Det er vi meget taknemmelige for.
Stor tak til Maiken for 8 års godt samarbejde. Det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen
med dig.
5. Behandling af indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogen forslag.
6. Valg til bestyrelsen
Formand Maiken Christensen ønskede ikke genvalg. Bestyrelsen indstillede i stedet nuværende
bestyrelsesmedlem og ansvarlig for baneudlejning Anders Bach. Anders Bach blev valgt som ny
formand.
Teis Nielsen blev genvalgt som formand for ungdomsudvalget.
Anders Bach ønskede ikke genvalg som ansvarlig for baneudlejning. Teis Nielsen blev valgt som
ny ansvarlig for baneudlejning.
Jesper Juul Windahl og Camilla Kjær Jensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Maria Christensen Breüner og Michael Dreyer blev valgt som nye bestyrelsesmedlemmer.
7. Uddeling af prisen ”Årets bedste indsats”
Årets bedste indsats tildeles VBC’s kasserer Annette Nielsen.
Annette er utroligt dedikeret og bruger mange timer som frivillig i VBC. Anette har ydet en kæmpe
indsats blandt andet i forbindelse med omlægningen af regnskabsaflæggelsen til Københavns
Kommune, sagen om konstellationen vedrørende ejendomsselskabet og klubben, samt byggesagen.
Anette fortjener derfor prisen som ”årets bedste indsats”.
Stort tillykke til Annette.
8. Eventuelt
Anders Bach takkede på vegne af bestyrelsen Maiken for et legendarisk formandskab. Bestyrelsen
har sat utrolig stor pris på Maikens indsats, og det har været en stor fornøjelse at arbejde sammen
med Maiken. Maiken blev desuden præsenteret for det nye opsatte skilt ”Maikens terrasse” på den
nye terrasse.
Alice, som har været medlem af VBC i 71 år, takkede bestyrelsen for indsatsen i VBC. Alice
ønskede derudover held og lykke med formandsskabet til Anders Bach.
Traditionen tro afsluttedes generalforsamlingen med VBC-sangen.

