Referat fra generalforsamlingen i Viby Badmintonklub
Mandag den 18. marts 2019 kl. 19.00
I Dåstruphallens Cafeteria
Dagsorden
 Valg af dirigent og referent
 Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 Forelæggelse af regnskab for 2018 til godkendelse
 Fastsættelse af kontingent for 2019
 Behandling af indkomne forslag.
 Valg af formand (på valg i lige år)
 Valg af næstformand (Lars modtager gerne genvalg)
 Valg af kasserer (Dorthe modtager gerne genvalg)
 Valg af 60+ udvalgsformand og Motionistudvalgsformand. Ruth og Egon modtager gerne
genvalg.
 Valg af deltagere til Repræsentantskabsmødet (30. april 2019)
 Eventuelt
Ad pkt. 1.
Jørgen Friis Andersen blev valgt til aftenens dirigent. Ruth Carlsen som referent.
Der deltog 27 medlemmer.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til gen.fors. Var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til
formanden.
Ad pkt. 2.
Bestyrelsens beretning for sæsonen 2018 – 2019
Sæsonen 2018-2019 nærmer sig sin afslutning. En sæson, hvor vi for første gang i flere år, må
konstatere, at der er nedgang i medlemsantallet. Vi har i dag registreret 225 medlemmer mod 270
medlemmer i i sidste sæson. En af årsagerne til den store tilbagegang er, at mange af de store
ungdomsspillere har forladt Viby for at uddanne sig andre steder, men mere om det senere. Dog kan
en mindre korrigering finde sted, da nogle medlemmer der er kommet sent til, endnu ikke er
registreret i Holdsport.
Og Holdsport...det har været sæsonens store udfordring. Som mange oplevede, begyndte systemet
at udsende opkrævninger i juli måned. Nogle blev opkrævet kontingent, andre baneleje og andre
igen, slet ingen ting. Det har været en udfordring at få alle medlemmer oprettet og indplaceret på
hold, hvilket var en forudsætning for, at systemet skulle kunne bruges til direkte booking. Det har
det så vist sig, slet ikke at kunne. Det var om ikke et chok, så en stor overraskelse. På økonomidelen
har Dorthe og jeg brugt oceaner af tid på at få registreret, hvem der havde betalt hvad og hvem der
ikke havde betalt. Det lykkedes – efter utallige timer. Status er, at alle medlemmer, nu er registret i
Holdsport. Det gode ved det er, at det nu er nemt at sende information til alle på én gang. Dernæst
har vi mulighed for, at overføre alle medlemmer til et Excelark. Det vil for den kommende sæson
danne baggrund for medlemsregistrering og betaling, da vi har til hensigt at lave tilmelding på den
gammeldags facon, tilsat lidt nyt. Nemlig, at der på tilmeldingsdagen kan betales med Mobile Pay.
Det betyder, at vi med det samme kan registre alle indbetalinger. På den måde skulle vi også kunne
undgå restancer, som kan være ret tidskrævende at håndtere. Det vil også blive muligt at betale køb
af bolde med Mobile Pay. Det er blevet aktuelt, efter vi i november desværre oplevede, at nogle fyre
brød ind i boldskabet og løb med boldpengene. For at komme i boldskabet, havde de smadret døren
fra græsplænen ind til cafeteriaet og døren ind til køkkenet. Derudover var døren til depotet sparket
ind og alle dørene til skabene i baggangen brud op.

Vi deltog som sædvanligt i årets høstfest, hvor vi fik snakket med mange, men ikke fik mange ny
medlemmer ad den vej.
Vi har ikke mange ledige baner, da vi har vi har tilpasset vores bookinger til det reducerede antal
medlemmer. Dvs. vi kun lejer en halv hal, der hvor vi kan se, at vi ikke kan leje alle baner ud. Det
giver også en positiv effekt på regnskabet. Torsdag aften, fra 20.15, er 4 baner lejet ud og en bane
står ledig til afvikling af holdkampe, da det har været vanskeligt for alle hold at afvikle dem i
weekenderne. Netop torsdag aften er et stridspunkt mellem os og gymnastik. De vil nu have
VORES tid!! De vil oprette et hold til springgymnastik for gymnaster på 14 år. Det har vi svært ved
at forstå og acceptere. Det har altid heddet sig, at ungdommen har krav på haltid i det der kaldes
primetime, hvilket er frem til kl. 20.00. Til halfordelingsmødet gik sagen i hårknude, da hverken vi
eller gymnastik ville fravige vores krav, så sagen er sendt til høring i Kultur- og fritidsudvalget. Der
forventes svar senest i maj. Vi afventer i spænding, men er uforstående over, at en anden afdeling
under VIF bare kan komme og sige: ”Vi vil ha’...”, så vores forventning er, at vi bibeholder tiden,
hvis der bare skal være lidt anstændighed til.
Hen over året har der været afholdt holdturneringer, inspirationsdage, juleafslutninger og meget
mere. Den 16. marts blev der afholdt klubmesterskaber for motionisterne og 60+-spillerne. 52
kampe blev det til og dagen blev som altid afsluttet med fællesspisning, præmieoverrækkelser og
fejring af kampjubilarer. Der var tre der i indeværende sæson rundede et antal hundrede kampe. Det
er Leo Mogensen med 1100 kampe, Ole Hansen med 100 kampe og Berit Meyer med 300 kampe.
Til lykke med det.
Vi har også afholdt hjertestarterkursus for 12 medlemmer. Det er sidste gang Trygfonden står for
det. Nu har vi haft hjertestarteren i 3 år, og så donerer Trygfonden den kvit og frit til os. Dog vil der
fremover være noget service og vedligehold, som vi skal finde penge til. Måske sammen med andre
brugere af hallen.
Desværre var der ikke tilslutning til klubmesterskaber for ungdomsspillerne i år, men det vil
Christina fortælle mere om senere.
Igen i år er vi så heldige, at komme ud af regnskabsåret med et lille overskud!!! Mere om det under
punkt 3.
Vi har også været så heldige, at vores ønske om nyt gulvtæppe i for- og baggang er imødekommet.
Det var også tiltrængt. Nye net er det også blevet til. Skolem har efter aftale indkøbt, men i en dårlig
kvalitet, så nettene ikke kan strammes ordentligt op. Der arbejdes på at få erstattet enten alle
nettene, eller måske kun nye snore. Desværre er det ikke lykkes os at får imødekommet ønsket om
noget så simpelt som vinduespudsning af vinduerne ned fra hallen og op til cafeteriaet. Almindelig
rengøring generelt er også noget der halter gevaldigt. Det er påtalt til brugerrådsmødet, og Dan
Olsson har lovet at undersøge, hvem vi skal henvende os til, når vi har klager.
Tak for denne sæson – tak til bestyrelsen og alle andre frivillige, der igen i år har givet en hånd
med! Og tak til Ole, for overskuddet fra salg af øl fra det lille bryggeri, når vi har haft hyggeligt
samvær. De penge luner godt i kassen.
Herefter giver jeg ordet til de respektive udvalgsformænd.
MSU beretning for året 2018/2019
Inspirationsdage:
Der var til inspirationsdagen den 9. september mødt 16 op og den 3. marts mødt 14 op hvor DGI
træner Egan fik lært os en masse gode badminton tricks, bagefter var der fællesspisning og socialt
samvær. Inspirationsdagene er meget populære og efterspurgte og afholdes 2. søndag i september
og 1. søndag i marts.

Holdturnering:
Der har været tilmeldt 6 hold i holdturneringen for DGI et 4+4, 4+2, 4H serie 2,3 og 4 samt et
veteranhold 2+2 i DGI/Badminton Danmark serie. Alle holdene har klaret sig godt og 4+2 og 4H
serie 4 kan ligger begge til at vinde deres rækker. Der mangler dog fortsat 2 runder.
Kampjubilarer:
Berit Meyer 100 kampe
Ole Hansen 100 kampe
Leo Mogensen 1100 kampe
Tak til Hans-Henrik for at føre regnskab med kampjubilarer og føre holdturneringen på
hjemmesiden
Beretning fra 60+ ved Ruth.
Atter et godt år med 60+ spil i Viby Hallerne om onsdagen er ved at slutte.
Ved begyndelsen var der 46 spillere. I løbet af sæsonen er der flere der har været ude af stand til at
spille p.g.a. forskellige skader. Helt nøjagtigt er 4 spillere færdige med at spille i denne sæson.
I DGI`s 60+ turnering har vi haft 1 herrehold og 4 mix-hold med. Mix B 2. Vandt deres række.
Der har været deltagelse i forskellige invitationer til stævner og træf. Sidste invitation er den 21.3. i
DGI`s regi.
Julefrokost. Vi har afholdt julefrokost, hvor mange af spillerne stillede op og arrangerede.
Vi har haft besøg af spillerne fra Tune, hvor vi i år havde 28 Viby spillere og 24 Tune spillere i
kampe. Efter spillet var der spisning og hyggeligt samvær, som holdtes i Dåstrup Hallens Cafeteria.
Grunden er den, at Dåstrup er badmintons domæne.
Sæson 2019/19 slutter onsdag den 24. april. Vi har aftale med cafeteriet i Viby, at vi køber
smørrebrød og hygger os dernede.
Som det fremgår, lægger jeg stor vægt på det sociale samvær, jeg ved det betyder rigtig meget for
de fleste spillere i denne ”lille” afdeling i VBK.
Ved det netop afsluttede klubmesterskab var der i år en række med spillere fra 60+. De kunne
ønskes, at flere af de spillere vil stille op, måske til næste år.
Jeg syn`s det ville være en styrkelse af klubben, hvis vi – i hvert fald – en gang om året kunne
mødes med den øvrige del af spillerne i VBK.
USU ved Christina
Som Mai-Britt tidligere sagde, så har vi helt naturligt mistet en stor gruppe af de ældste pga.
efterskole eller anden krævende skolegang. Det store slip af årgange ses i alle klubber og vi kan se
at det forhåbentlig vare nogle år inden så stor en årgang er udfordret.
Vi håber dog at kunne få nogle af efterskole-spillerne retur efter sommerferien.
Vi er ca. 67-68 spillere - 20 spillere mindre end sidste sæson så ud af den nedgang på samlet 45 står
vi for ca. halvdelen. Vi afgav derfor også den ½ time som vi sidste sæson havde ekstra om tirsdagen
for at rette ind i forhold til medlemmer.
VI har til gengæld i år fået rigtig mange nye unge spillere ind sent på sæsonen på vores
mandagshold og håber de kan blive hængende.
Vi har også i år skåret en del ned på antallet af trænertimer for at kunne når et ønsket overskud.
Spillerne har heller ikke deltaget i stævner, overnatninger og andet betalingskrævende for klubben.
Desværre er vi til næste sæson super presset på trænersiden. Cecilie og Jon stopper begge på
uddannelse og det er jo forståeligt. Per mangler jeg stadig lige bekræftelse på om vi har ham igen !
Så skulle I kende nogen med en lille træner liggende i maven, så kom frit frem !
Vi har igennem sæsonen deltaget i DGI´s holdturnering og stillet med 4 hold som alle har klaret det
fint.
Da en af vores trænere kommer fra Kr. Såby Badminton Klub har vi været heldige at få tilbudt
overnatning, ekstra træning osv. i samarbejde med dem. Det har virkelig været dejligt.

Beretningerne blev godkendt.
Ad pkt. 3.
Kassereren, Dorthe, fremlagde årets regnskab, der udover, at vise et mindre overskud ikke gav
anledning til bemærkninger.
Ad pkt. 4.
Bestyrelsen foreslår at kontingent og baneleje bliver uændret.
Godkendt.
Ad pkt. 5.(Behandling af indkomne forslag).
Bestyrelsen foreslår ændring/revidering af vedtægterne vedr. GDPR, d.v.s. ny § 15, vedr.
Persondataloven i henhold til VIF`s vedtægter.
Forslaget blev vedtaget, da der var fremmødte aktive klubmedlemmer til stede.
Desuden ændring af ordlyden vedr. repræsentanter til det årlige Repræsentantskabsmøde § 11.
Ad. pkt. 6.
Formanden er på valg i lige år.
Ad pkt. 7.
Valg af næstformand. Lars modtog genvalg.
Ad pkt. 8.
Kassereren, Dorthe modtog genvalg.
Ad pkt. 9
Motionistudvalgsformand Egon Christensen – genvalgt.
60+ udvalgsformand Ruth Carlsen – genvalgt
Ad pkt. 10.
Deltagere til Repræsentantskabsmødet den 30.4.: Mai Britt, Christina og Ruth.
Ad pkt. 11.
Evt. Fra forsamlingen blev der spurgt om regler for udlevering af nøgle Boldskab.
Svaret er, at det efterfølgende vil blive drøftet i bestyrelsen.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og slutteligt takkede formanden for fremmødet.

____________________________________
Jørgen Friis Andersen
dirigent

_______________________________
Ruth Carlsen
Referent

