
 

Referat fra ordinær generalforsamling ved Ringe Badminton Club  

tirsdag den 29. maj 2018  

 

Ved generalforsamlingen deltog 9 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 

Stig Hansen 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. Rene har stået i spidsen for ungdoms træningerne og fået 

hjælp af flere af de ældre ungdomsspillere. Henover sæsonen er det lykkes at tiltrække flere spillere 

hvilket er rigtig positivt. Størstedelen af spillerne kommer for det sociale, men der er også mange som 

kommer med et ønske om at blive bedre og spille kampe og stævner. Det er primært sidst nævnte 

gruppe, som også har taget imod tilbuddet om fredagstræning, hvor især teknik og kamptræning har 

været i fokus.  

 

Ungdom har i denne sæson være tilmeldt 3 hold; U11D, U13C og U17/U19C, hvor sidste nævnte blev 

nr. 1 ud af 5 hold og yderligere nr. 1 til DMU for hold.  

 

Der er blevet oprettet et Ungdoms Forældre Udvalg (UFU), som har ambitioner om at skaber aktiviteter 

for spillerne og deres forældre. I november blev der arrangeret søndagsfjer; 3 timer med badminton hvor 

20 let øvede spillere fra 5 forskellige klubber deltog.  

 



 

I år blev sæsonen forlænget med 10 træninger for 100 kr. og til sidst en afslutningsaften med badminton, 

fællesspisning og så i svømmehallen. Der var rigtig stor tilslutning til arrangementet og det var en god 

måde at slutte sæsonen på.  

 

Senior 

Undertegnet fremlagde beretningerne fra senior og Rene supplerede. Inden sæsonstart mistede vi en del 

seniorspillere hvilket gjorde, at vi blev i  tvivl om vores muligheder for den kommende sæson. Et 

klubsamarbejde med Nr. Lyndelse var bl.a. på tegnebrættet, men vi valgte at forsætte som hidtil. I løbet 

af sæsonen fik vi lidt tilgang ligesom de eksisterende spillere rykkede tættere sammen. Det har været en 

sæson med mange svære kampe hvilket resulterede i, både 1. og 2. holdet kom i nedrykningsspillet. Her 

trådte 2. holdet dog i karakter og vandet 4 ud af 4 kampe og forbliver i serie 1. Mindre positivt gik det 

for 1. holdet, som kun vandt 2 ud af 4 kampe og skulle derfor spille en afgørende nedrykningskamp i 

Randers. Her trådte holdet i karakter og vandt kampen og er derfor sikret endnu en sæson  i 

Danmarksserien.  

 

På trænersiden har Jens Knudsen valgte at stoppe for denne gang, men han forsætter dog som spiller i 

næste sæson. Han bliver erstattet af Jakob Carstens som sammen med Rene Frederiksen skal styre 

træningerne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Motion 

Pia fremlagde beretningerne fra motion. Pia har brugt rigtig meget tid på synliggøre sig selv overfor 

motionisterne og få dem til at tilmelde sig elektroniske betaling. 

Der er kommet 10 nye motionister sammenlignet med sidste år, hvilket er rigtig godt. Næsten alle baner 

har været booket i denne sæson. Der er kommet 4 mere på 60+ siden. Så generelt er der kommet rigtig 

godt styr på motionist.  

Motionisterne  synes dog, at hjemmesiden gerne må være mere logisk bygget op, nogle har ytret at det 

er besværligt at betale.  

 

Beretningerne er taget til efterretning 

 

Ad. 3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 

Det har været væsentlig flere indtægter i år sammenlignet med sidste år.  

 

Ift. udgifter er halleje steget. Hjemmesiden er blevet opdateret. Der er indkøbt præmier til ungdom til de 

kommende sæsoner.  

 

Vi ender med et underskud på 32.000 kr. Men der er positive tendenser og forventer, at vi kommer 

tættere på et nul næste år. 

 

På nuværende tidspunkt har vi en værdi/sponsorat af cirka 20.000 kr. til bolde gennem Midtfyns 

Fritidscenter til den kommende sæson. 

 

Regnskabet er underskrevet af revisorer. Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt af 

generalforsamlingen.  



 

 

Ad. 4) Behandling af indkomne forslag  

Der var ikke kommet nogle indkommende forslag 

 

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

Kontingentsatserne forsætter uændret for både ungdom, senior, motion, voksenfjer og +60.  

 

Indtægterne stiger grundet ekstra kontingent qua flere spillere. Der vil i den kommende sæson igen blive 

udført frivilligt arbejde og med flere spillere i klubben, vil flere forventeligt deltage. Derudover vil 

bolde, tøj og ketcher salgspriserne stige en smule, bl.a. stiger tøjet 20 kr. pr. styk. Vi har tidligere solgt 

udstyret til kostpris, men da vi har et ønske om et bedre resultat for den kommende sæson, vil udstyret 

stige lidt i pris.  

 

Udgifter: Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvad hallejen vil koste næste sæson. Det melder 

kommunen først ud til oktober 2018. Rene er i dialog med Hans Henrik om at lave en samlet halleje 

aftale, hvor vi bl.a. får mulighed for at udvide sæson mod at vi bl.a. booker f.eks. fredag eftermiddag og 

aften, som Midtfyns Fritidscenter ellers har svært ved at udleje.  

 

Godtgørelse stiger en del fordi der skal en ny træner til som erstatter de ungdomstræner der har været i 

år.  

 

Indfries budgettet vil resultatet ende på plus 4.000 kr.  

 

UFU har nedsat et sponsorudvalg. Der er dog ikke budgetteret med dette, men deres arbejde 

imødekommes rigtig gerne. Dette kan bl.a. give lidt flere aktiviteter til ungdom.  

 

Det forelagte og kontigent blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  

 

Ad. 6) Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  

Bestyrelsesmedlemmer på valg,  

- Rene Frederiksen, ungdomsformand, modtager genvalg 

- Louise Jørgensen, kasser, modtager genvalg 

- Suppleanter 

- Revisor 

 

Bestyrelsen består herefter af følgende: 

- Rene Frederiksen (ungdom) 

- Louise Jørgensen (kasser) 

- Mette Damgaard Jensen (Senior) 

- Pia Jespersen (motion) 

- Peter Bak (formand) 

  

Følgende blev valgt som suppleanter:  

- Bjarne Pedersen 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 

  

Som suppleant til revisorer blev følgende valgt:  

- Kurt Mogensen 

- Trine Duus  

 

Ad 7) Eventuelt  

Erik glæder sig over, at vi budgetterer med et overskud.  

Situationen omkring halleje og halfordelingsmodellen blev vendt igen.  

Rene synes, at det er ”mega fedt” at være en del af en bestyrelse, hvor flere yder en indsats. Han synes, 

at foreningen er blevet sundere og han ser lyst på fremtiden.  

 

Dirigenten takker de nyvalgte og siddende bestyrelsesmedlemmer, revisorerne og alle fremmødte. Stig 

nævner, at der til næste sæson godt må spørges en anden dirigent. Vi takker Stig for hans deltagelse som 

dirigent i mere end 25 år.  

 

Referent: Peter Bak 

Dirigent: Stig Hansen  

 


