
Referat fra ordinær generalforsamling ved Ringe Badminton Club 
Fredag d. 26. august 2022 
 
Ved generalforsamlingen deltog 15 personer, hvoraf 5 var nuværende bestyrelsesmedlemmer.  
 
Dagsorden: 
1.      Valg af dirigent 
2.      Aflæggelse af beretninger 
3.      Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab. 
4.      Behandling af forslag 
5.      Forelæggelse af budget samt godkendelse af kontingent 
6.      Valg af: 

a.      Bestyrelsesmedlemmer 
b.      Suppleanter 
c.      Revisorer - For at kunne udøve revisorhvervet, skal man på revisionstidspunktet være medlem. 

7.      Eventuelt 
 
Ad. 1) Valg af dirigent 
Jørn Jespersen blev valgt til dirigent.  
 
Generalforsamlingen blev varslet gennem klubbens Facebook side og mail til alle klubbens medlemmer.  
 
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 
Motion 
Pia fremlagde beretningerne.  
Det er altid et stort arbejde at holde styr på baneudlejning og især i forbindelse med opstarten. Gurli og Pia har et tæt 
samarbejde ift. opkrævning af kontingent.  
Ved sæsonstart blev der lagt nyt gulv i hal 1, hvilket medførte store udfordringer i forbindelse med planlægning af 
haltider for særligt motion og senior. Det endte med, at der blev lejet haltid i Ryslinge for at få regnestykket til at gå 
op.  
Der er fremgang i antallet af medlemmer fra sæson 2020/2021 og 2021/2022 
Sæsonen blev for forlænget t.o.m. maj måned for voksenfjer og det var en stor succes. Samlet set har det været en 
rigtig god sæson fyldt med glade og svedige mennesker.   
 
 
Senior 
Christian fremlagde beretningerne. 

1. hold i danmarksserien 
2. hold i serie 1 
3. hold DGI 4+2 

Målsætningen var at blive i respektive rækker og det lykkes med nød og næppe.  
Det har været en stor udfordring at finde piger til 2. holdet og har derfor til flere holdkampe været bagud 5-0 ved 
kampstart og derfor er det ekstra flot, at de klarede frisag.  



Senior truppen er kun omkring 25 spillere hvoraf cirka 20 kommer til træning på mere eller mindre ugentlig basis. Men 
det ville være dejligt med nogle flere spillere.  
 
Ungdom 
Lisa fremlagde beretningerne. 
Sløj start med bl.a. kun 2 til onsdagstræningen, men vi har arbejdet benhårdt for at få flere til træning. Bl.a. gennem 
facebook annoncer, uddeling af materiale på skoler og institutioner og så to arrangementer med DGI, hvor i alt 4 
skoleklasser blev inviteret i hallen. Vi sluttede med 15 spillere om onsdagen og hele 28 om mandagen.  
Vi havde ét U15 hold tilmeldt holdturnering og de klarede sig så godt, at de kvalificerede sig til DMU. Det er en rigtig 
stor opgave at organisere et ungdomshold, men det er lykkes at skabt en rigtig god kultur og ungerne hygger sig. Så i 
år satses der på at oprette 2 hold. 
 
Der er nye trænere på mandagsholdet; Marius og Mathias plus 5 hjælpetrænere. Alle trænere er blevet sendt på 
kursus i håbet om, at de kan få smag for trænergerningen og klubben dermed kan opfostre sine egne trænere, fordi 
det er i den grad en mangelvare.  
 
Ungdom vil rigtig gerne lave et samarbejde med senior. Der snakkes også, hvorvidt ungdom har lyst til at tælle 
seniorkampe, ligesom senior kan hjælpe til ungdomskampe. En repræsentant fra 1. holdet kunne også komme med til 
ungdomstræningen og fortælle om det at være træner.  
 
 
Generelt 
Baneudlejning på timebasis blev for først gang startet op i år til november og det har været en rigtig stor succes med 
over 50 udlejninger. Det vil blive dyrket endnu mere i den kommende sæson.  
 
Vi har inden sæsonstart allerede fået 23 udmeldingen, så der skal arbejdes for at få ny spillere.  
 
Afslutningsturneringen blev desværre aflyst pga. for få tilmeldte. Bestyrelsen vil rigtig gerne forsøge at skabe endnu 
større fællesskab i klubben. 
 
Beretningerne er godkendt.  
 
Ad. 3) Forelæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab 
Gurli fremlagde regnskabet. 
Der var budgetteret med et lille underskud, men vi kommer ud på et overskud på 7.648 kr. Kontingentindtægterne var 
cirka 10.000 mindre end budgetteret hvilket skyldes et meget stor antal udmeldinger ved sæsonstart – måske pga. 
Corona.  
Heldigvis har det været muligt at søge diverse foreningspuljer og så har der været en del frivilligt arbejde.  
 
Regnskabet er underskrevet af revisorer og bestyrelsen.  
 
Det reviderede regnskab blev enstemmigt godkendt af generalforsamlingen.  
 
Ad. 4) Behandling af indkomne forslag  
Der er ingen forslag til behandling.  
 
Ad. 5) Forelæggelse og godkendelse af budget og kontingent 2022/2023  
Gurli fremlagde budgettet og undertegnet (Peter Bak) de nye kontingentsatser.  



Særligt de nye satser for senior blev flittigt debatteret. En del af de fremmødte var seniorspillere og de ønskede en 
model, hvor det frivillige arbejde blev modregnet deres kontingent. Efter mange argumenter frem og tilbage blev 
følgende kontingentsatser vedtaget og godkendt.  
 

  2022/2023 2023/2024 2024/2025 

Miniton 450   

Mandag 1 600   

Mandag 2 600   

Onsdag  800   

Fredag  800   

      

Senior 1 2.250 2.600 2.800 
Senior 2 3.250 3.600 3.800 
Senior 3 3.500 3.700 4.000 
      

      

Voksenfjer 1.450   

Motionbane. 2.800   

+65 550   
 
Bemærk der er vedtaget kontingentstigning for senior for de næste tre sæsoner. 
 
 
Ad. 6) Valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter  
Bestyrelsesmedlemmer på valg: 

- Lisa Gummer, ungdomsformand, modtager genvalg 
- Gurli Sørensen, kasser, modtager genvalg 
- Suppleanter 
- Revisor 

 
Bestyrelsen består herefter af følgende: 

- Lisa Gummer, ungdomsformand 
- Christian Mindrup, seniorformand 
- Pia Jespersen, motionsformand 
- Gurli Sørensen, kasser 
- Peter Bak, formand 

 
Følgende blev valgt som suppleanter:  

- Lars Petersen 
 
Følgende blev valgt til foreningens revisor:  

- Henning Larsen 
- Preben Johansen 

 
 
Ad 7) Eventuelt  



Lars Petersen fortæller at, Voksenfjer har arrangeret egen fest og sidder efter træningen og får en øl, ligesom flere har 
skrevet til ham og spurgt, hvornår der er sæsonstart. Så det går rigtig godt. Det er også en stor applaus til Lars P. 
 
Undertegnet meddelte at sæson 2022/2023 vil være sjette og sidste sæson i formandsstolen og i bestyrelsen. Pia 
meddelte også, at hun stopper i bestyrelsen efter næste sæson.  
 
 
 
 
Referent: Peter Bak 
Dirigent: Jørn Jespersen 


