
 

1 
 

Referat fra ordinær generalforsamling ved Ringe Badminton Club  

onsdag den 29. maj 2019 

 

Ved generalforsamlingen deltog 13 personer, hvoraf 5 var nuværende bestyrelsesmedlemmer.  

 

Dagsorden.  

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse og godkendelse af beretninger 

3. Forelæggelse og godkendelse af det revideret regnskab 

4. Behandling af indkommende forslag 

5. Forelæggelse af budget samt godkendelse af kontingent 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

7. Eventuelt 

 

Ad. 1) Valg af dirigent 

Jørn Jespersen blev valgt til dirigent.  

 

Generalforsamlingen blev varslet ved annonce i Midtfynsposten.  

 

Dirigenten konkluderede, at dagsordenen var varslet korrekt, og udsendt i overensstemmelse med 

gældende vedtægter. Dirigenten henviste til de gældende vedtægter, som foreligger på hjemmesiden. 

Dagsordenen blev gennemlæst og godkendt.  

 

Dirigenten konkluderede, at forsamlingen var beslutningsdygtig.  

 

Ad. 2) Forelæggelse og godkendelse af beretninger 

Ungdom 

Rene fremlagde beretningerne for ungdom.  

Det har været et godt år. Vi er oppe på 46 registreret ungdomsspillere. Vi har kæmpet med at finde 

trænere og at få spillere på de først planlagte hold, bl.a. blev Miniton desværre ikke til noget.  

 

Vi har haft fire hold tilmeldt holdturnering, hvilket har været en rigtig stor succes og har resulteret i, at 

en større gruppe er begyndt at spille stævner.  

 

UFU har været en lidt blandet fornøjelse. Nogle af ideerne er blevet gennemført og andre er ikke, men 

udvalget forsætter til næste sæson.  

 

Senior 

Mette fremlagde beretningerne fra senior.  

Det har været en sæson med rigtig mange til træning og med godt humør. Vi er nået vores sportslige mål 

dvs. 1. holdet forsætter i danmarksserien, 2. holdet er rykket op i kredsserien og 3. holdet er rykket op i 

serie 1. 
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Jakob har valgt at stoppe som seniortræner efter ét år i klubben. Der er i stedet indgået aftale med Trine 

Duus og Jens Knudsen som sammen med Rene Frederiksen skal stå for træningerne.  

 

Der er blevet etableret et seniorspillerudvalg (SSU). Deres opgaver er i gang med at blive beskrevet og  

uddelegeret.  

 

Derudover har klubben fået er rigtig godt samarbejde med Kai Thor Catering, og skal bl.a. arbejde til en 

Ed Sheeran koncert i juli, hvor klubben tjener over 20.000 kr. 

 

Afdelingen består lige nu af 32 medlemmer og det forventes at stige med et par stykker over sommeren. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Motion 

Pia fremlagde beretningerne fra motion. 

Der er kommet flere medlemmer til. Lige nu er der 137 motionister. Der er desværre ikke særlig meget 

aktivitet mellem kl. 21.00-22.00. 

 

Kurt fortæller, at der ikke må tilmeldes flere til 65+ holdet, fordi de er lige nu 25 deltagere. Rene 

opfordrer til, at der laves endnu en træning en anden dag. Bestyrelsen drøfter mulighederne for et ekstra 

hold.  

 

Ad. 3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Louise fremlagde regnskabet. 

Regnskabet er underskrevet af revisorer.  

 

Der er et plus 11.530 kr. hvilket bl.a. skyldes flere medlemmer, sponsorater, to fonde og en del frivilligt 

arbejde.  

 

Der er stor tvivl om taksterne for halleje fra. 1. januar 2019 og frem, men MFC afventer svar fra 

kommunen. 

 

Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  

 

Ad. 4) Behandling af indkomne forslag  

Der er kommet følgende forslag: 

1. Ændring af regnskabsåret fra 1. maj-30.april til 1. juli-30.juni 

Forslaget bygger på, at klubbens aktiviteter forsætter længere og længere og derfor vil det give god 

mening at flytte regnskabsåret.  

Ændringen vil dog kræve, der også ændres i tidspunktet for generalsamlingen og da dét forslag ikke er 

til behandling, kan forslaget ikke vedtages nu. Derfor er det vedtaget, at forslaget venter til næste 

generalsamling. I den forbindelse skal resten af vedtægterne gennemlæses af bestyrelsen for evt. 

rettelse.  

 

2. Voksenfjer kontingent skal stiger fra 1.000 kr. til 1.250 kr. Fremover vil der være inkluderet ét 

rør bolde til hver træning. 

Ændringen er vedtaget.  
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3. Ungdom kontingent skal stiger fra 700 kr. til 750 kr. 

Det er mange år siden at kontingentet sidst er steget og da sæsonen samtidig er blevet længere, vil 

forslaget være fornuftigt. Forslaget blev flittigt debatteret. Der er argumenter for og imod.  

Forslaget er nedstemt. 

 

Ad. 5) Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent 2017/2018  

Louise fremlagde budgettet. 

 

Budgettet tager udgangspunkt i en kontingent stigning på ungdom, men da det blev nedstemt, vil der 

være en difference ift. budgettet.  

 

Der bliver stillet spørgsmålstegn til lønninger.  

 

De øvrige kontingenter forsætte uændret.  

 

Der er forslag om, at 65+ skal stige i kontingent til sæson 2020/2021. 65+ vil gerne have besked inden 

generalforsamlingen.  

 

Ad. 6) Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

- Peter Bak, formand, modtager genvalg 

- Mette Damgaard, seniorformand, modtager genvalg 

- Pia Jespersen, motionsformand, modtager genvalg 

- Suppleanter 

- Revisor 

 

Rene Frederiksen ønsker at udtræde af bestyrelsen og i stedet indtræder Rune Pedersen som erstatning 

og i første omgang vælges for en 1-årig periode. 

 

Bestyrelsen består herefter af følgende: 

- Rune Petersen (ungdom) 

- Louise Jørgensen (kasser) 

- Mette Damgaard Jensen (Senior) 

- Pia Jespersen (motion) 

- Peter Bak (formand) 

  

Følgende blev valgt som suppleanter:  

- Henrik Elm vælges til 1. suppleant  

- Mette Hansen vælges til 2. suppleant  

 

Der blev genvalg til foreningens revisor, idet følgende blev genvalgt:  

- Preben Johansen 

- Stefan Mark Pedersen 
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Som suppleant til revisorer blev følgende valgt:  

- Lars Petersen 

- Trine Duus  

 

Ad 7) Eventuelt  

Sponsorpleje – f.eks. fortæl om hvad der sker i klubben. Takkebreve f.eks. i Midtfyns Posten. Det er 

tanken, at et sponsorudvalg skal varetage disse opgaver. Bestyrelsen ønsker, at der skal være meget 

mere fokus på sponsorer.  

 

Der bliver spurgt til nyt halvgulv. Rene svarer på spørgsmålet. Nyt gulv kommer formegentlig først 

sommer 2020.  

 

Der er et varmeproblem i hal 2, men det er primært et problem som ligger ved MFC. 

 

Det imødeses gerne, at events og andres arrangementer bliver varslet i god tid.  

 

Vi havde 12 ungdomsspiller med til DMU, som havde en rigtig god oplevelse og vandt.  

 

Referent: Peter Bak 

Dirigent: Jørn Jespersen 

 




