Referat fra generalforsamling i Viby Badmintonklub
Mandag den 1. juli 2020 kl. 19.00
I Dåstruphallens Cafeteria
Dagsorden










Valg af dirigent og referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Forelæggelse af regnskab for 2019 til godkendelse
Fastsættelse af kontingent for 2020. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på kr. 25,00 pr. medlem,
begrundet i faldende medlemstal, faldende aktivitetstilskud fra Roskilde Kommune, samt stigende halleje.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af formand (på valg i lige år) Mai-Britt Christensen modtager ikke genvalg.
Valg af medlem til USU og Cafeteria. USU-formand Christina Schønemann modtager ikke genvalg.
Cafeteriaudvalgsformand Ulla Larsen modtager genvalg.
Valg af deltagere til Repræsentantskabsmødet (dato kendes endnu ikke).
Eventuelt..

Ad pkt. 1.

Jørgen Friis Andersen blev valgt til aftenens dirigent. Ruth Carlsen som referent.
Der deltog 13 medlemmer.
Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til gen.fors. Var lovligt indkaldt og gav derefter ordet til
formanden.
Ad pkt. 2.

Sæsonen 2019-2020 er slut. Det bleven afslutning, der blev meget anderledes end vi på nogen måde
kunne forestille os. På grund af corona-epidemien blev der fra den 13. marts 2020 sat en stopper for
alle sociale og sportslige aktiviteter i Danmark. En genåbning først i juni levnede os ikke mulighed
for at genoptage badmintonspillet, da de kommunale haller først blev frigivet så sent, at
sommerbadminton ikke kunne gennemføres som planlagt.
En foreløbig status på sæsonen viser, en sæson, hvor vi desværre igen må konstatere nedgang i
medlemstallet. Vi har registreret 205 medlemmer mod 225 i forrige sæson og 270 medlemmer i
sæsonen forinden. I indeværende sæson er årsagen ikke, at de unge forlader byen og klubben, men
at der i den anden ende af aldersskalaen er flere, der har måttet opgive at spille på grund af skader.
Det mærkes specielt på 60+ holdet om onsdagen. Her er skaderne endda i flere tilfælde sket på
spilledagen. Vi har haft 2 brækkede håndled, en ankelskade og en sprunget akillessene. Om
skaderne skyldes al den harpiks vi desværre trækkes med – og samtidig dårlig rengøring, vides ikke,
men det er meget påfaldende, og aldrig sket før.
At vi ved kommunal beslutning har fået frataget tiden torsdag aften, med plads til 20 spillere er også
en væsentlig årsag til medlemsnedgangen – og dermed også manglende indtægter. Kultur og
Idrætsudvalget besluttede at tildele tiden til Gymnastik, der havde ønske om at oprettet et
springhold for 14+ gymnaster. Ved nærmere eftersyn er deltagerne på det hold mere 40+, så sagen
er taget op overfor kommunen. Som kompensation for inddragelse af tiden, fik vi et fugtskab til en
værdi af 42.000,00 kr fra kommunen!! Kommunen har efterfølgende svaret, at de mener at
betingelserne for Gymnastiks annektering af tiden torsdag aften, er i overensstemmelse med de
retningslinjer der er, for brug af de kommunale haller på de forskellige tider på dagen.
Holdsport er en Saga blot, så det vil jeg springe let hen over. I stedet har vi benyttet os af et godt
gammeldags regneark til medlemsregistrering. Ikke raketvidenskab, men det virker bedre end
Holdsport.
Rent undtagelsesvis var vi i år ikke at finde til Høstfest en i 2019.

Med vanlig omhu tilpasser vi booking af baner, så vi ikke kommer til at betale for meget i halleje.
For os er det stadig en voldsom stor udgift, ca. 50.000,00 kr om året, holdt op imod forholdene for
vores naboklubber, hvor stort set ingen betaler for halleje til deres kommune. I år har stort set alle
baner været lejet ud.
Hen over året har der været afholdt holdturneringer, inspirationsdage, juleafslutninger og meget
mere.
På grund af coronakrisen blev klubmesterskaberne ret tidligt aflyst. Vi havde måske et håb om, at de
kunne nå at blive afviklet senere på sæsonen, men sådan gik det desværre ikke. Men kampjubilarer
er der stadig. I indeværende sæson har følgende spillere opnået 100 kampe: Hans Poulsen, Kennet
Iversen, Morten Nielsen og Torben Andersen. Henrik Ralov har spillet 200 kampe og jeg, sagde
hunden (Mai-Britt Christensen) har spillet 700 kampe.
I maj 2019 holdt vi hjertestarterkursus for interesserede medlemmer. Her fik vi at vide, at
Trygfonden ville overdrage hjertestarteren til Viby Badmintonklub, med alt hvad det medfører. Det
er fast procedure, når man har haft den i 3 år. (Man skal huske at læse dette med småt, i diverse
kontrakter) Dvs. kontrol og vedligehold. Det var en udgift der kunne beløbe sig til ikke under
5.000,00 kr. om året. Dåstrup Skole og VIF blev kontaktet for at høre om, en deling af udgifterne
var mulig. Dan Olsson kunne oplyse, at Roskilde Kommune havde overtaget alle hjertestartere,
opsat på deres bygninger!! Kort fortalt er det endt med, at hjertestarteren nu er kommunal, og
serviceres af firmaet First8. Jeg har meddelt dette til Trygfonden.
Igen i år er vi så heldige, at komme ud af regnskabsåret med et lille overskud!!! Mere om det under
punkt 3.
Som mange har oplevet, var belysningen i Dåstruphallen på et tidspunkt nærmest ikke-eksisterende.
Efter adskillige henvendelser lykkedes det os at få opfyldt vort ønske om fuld belysning, så da vi
kom tilbage fra vinterferien var der fuld blus på alle lysstofrør. Det var dejligt. Nu forlyder det
endvidere, at der også er skiftet lys i VIC – og det på grund af investeringer affødt af coronakrisen.
Nu er der endvidere gjort klar til, at der udskiftes ventilation og tag i Dåstruphallen! Dejligt, så vi
slipper for vand på gulv, loft og vægge!
Tak for denne sæson, som fik en anderledes afslutning end vi overhovedet kunne forstille os.
Tak til bestyrelsen og alle andre frivillige, der igen i år har givet en hånd med! Vi takker endnu en
gang for overskuddet fra salg af øl fra Det lille Bryggeri, når vi har haft hyggeligt samvær. Det luner
altid med en ekstra skilling i kassen.
Med denne min sidste beretning, takker jeg af efter små 25 år i bestyrelsen. God arbejdslyst til den
nye bestyrelse, som vi får sat navne og ansigter på senere.
Herefter giver jeg ordet til de respektive udvalgsformænd.
Formandens beretning blev godkendt.
MSU beretning for året 2019/2020. Egon Christensen

Bookninger:
Halfordelingsmødet gik fredeligt og VBK har kunnet få de samme tider igen i 2020/2021 og
2021/2022. Gymnastik har ikke ønsket weekendtider så der er blevet flere ledige tider såfremt der
viser sig et behov herfor. Torsdagstiden 20.15 er fortsat et ønske for VBK, men den kunne vi ikke få
tilbage. Aftalen er at gymnastik kontakter VBK så snart tiden ikke benyttes så vi kan få den tilbage.
Haltiderne er pt af booket fra 12. marts og resten resten af sæsonen
Klubmesterskab:
Er aflyst
Inspirationsdage:

Inspirationsdagene er meget populære og efterspurgte og holdes 2. søndag i september og 1. søndag
i marts fra kl 9-12 med fællesspisning og hygge bagefter.
Holdturnering:
Der har været tilmeldt 6 motionisthold et senior +60 samt 3 ungdomshold. Nogle er færdigspillet
mens andre mangler 1 kamp der pt er udsat pga af Corvid19. Hvorvidt de bliver spillet vides ikke
pt, det afhænger af sygdomsudviklingen.
Mot 4+4 mangler 1 kamp, men ligger til en topplacering blandt de 3 bedste og måske til at vinde
med lidt held.
Mot 4+2 mangler 1 kamp, ligesom 4Herrer (4H) serie 2 der hvis de vinder den sidste er med helt i
top.
4H serie 3 og serie 4 pulje 2 er færdigspillet. Det har været gode kampe.
4H serie 4 pulje 1 mangler en kamp men er næsten sikker på at vinde rækken.
Sen+60 og ungdom er færdigspillet og de har ligeledes haft nogle gode kampe.
Kamp jubilarer 2020
Hans Poulsen, Kennet Iversen, Morten Nielsen, Torben Andersen har alle nået 100 kampe. Henrik
Ralov nået 200, mens Mai-Britt Christensen er helt oppe på 700 kampe. STORT TILLYKKE.
Tak til alle de frivillige der er med til at få hjulene til at køre i Viby Badmintonklub. Uden jer ingen
klub.
Badminton en god måde til at få motion og samtidig opbygge gode sociale relationer.
Beretning fra 60+ ved Ruth.
Atter et godt år med 60+ spil i Viby Hallerne om onsdagen er desværre ganske sikkert sluttet
først i marts måned, hvor vi planlagde vores afslutningssammenkomst, der skulle ha` fundet
sted den 28. april.
Ved begyndelsen i september 2019 var vi 36 spillere. I efteråret er der kommet 3 nye spillere til,
således, at vi nu er 39.
I løbet af sæsonen er der flere der har været ude af stand til at spille p.g.a. forskellige skader.
I begyndelsen af sæsonen var der 1 uheld på banen, der har medført, at spilleren måtte droppe resten
af sæsonen.
Undertegnede var ikke spillende i ca. 1½ måned p.g.a. brækket håndled, også sket i Viby Idræts
Center, men jeg kunne dog passe jobbet med at ”sætte hold” til spillet om onsdagen.
I januar `20 skete der så et meget uheldigt fald, hvorved spilleren fik et kompliceret brud på sit
håndled. Faldet skyldtes harpiks på gulvet. I DGI`s 60+ turnering har vi haft 1 herrehold og 2 mixhold med. Mix A fik en flot andenplads i turneringen.
Der har været deltagelse i forskellige invitationer til stævner og træf.
Desværre havde vi to invitationer der måtte droppes p.g.a. coronavirus.
Også klubmesterskaberne er i år blevet droppet, planlægningen var ellers i fuld gang, men sådan
blev det ikke.
Julefrokost. Vi har afholdt julefrokost, hvor mange af spillerne stillede op og arrangerede.
Vi har været på besøg i Tune, hvor vi i år havde 23 Viby spillere med.
Efter spillet var der spisning og hyggeligt samvær, i Tune Hallens Cafeteria.
Mit håb er, at vi ældre kan komme i gang med at spille badminton igen, når faren for corona smitte
er drevet over.
Som I sikkert ved, og det fremgår også af denne beretning, lægger jeg stor vægt på det sociale
samvær, jeg ved det betyder rigtig meget for de fleste spillere i denne ”lille” afdeling i VBK.
USU ved Christina Schønemann
Denne sæson lander vi på en ungdomsafdeling på over 65 spillere hvoraf hovedparten spiller om

mandagen.
Vi har i år haft en stor stor tilgang af helt unge spillere. De yngste går i 0-klasse og samtidig har
nogle af de ældste spillere er gymnasieelever. Spredning har været stor.
Vores 2 tidlige mandagshold har været 80% nye spillere som alle har haft en meget stor
fremmødeprocent. Dejligt for det betyder glade spillere.
Samtidig har vi i år på den sene mandagstid haft en stor gruppe af de ældste spillere som har sørger
for en god og solid gruppe til træning.
Belægningen tirsdag og onsdag har i år desværre ikke været helt optimal. Vi har prøvet at rykke
rundt fra mandagsholdene hvor vi har ventelister, men det har ikke helt været muligt. Det skal der
tænkes i til næstesæson hvis tilgangen af hel unge og nye spillere er den samme.
Sæsonens trænere og hjælpetrænere skal have en stor tak for at møde op. Der har ingen
udfordringer været omkring aflyste træninger og træner mangel.
Der har igen i år, været afviklet juleafslutning for alle spillere, med spil, hygge og leg. Kæmpe tak
til den store opbakning fra forældrene som vi fik! Det var en rigtig god dag.
På holdturneringssiden har vi haft 3 ungdomshold med i DGI´s turnering. Det er gået rigtig fint trods en del
forvirring pga. nye regler på ungdomssiden med hensyn til rangliste.
Mange havde glædet sig rigtig rigtig meget til Klubmesterskaberne som jo desværre måtte aflyses pga.
COVID-19. Vi havde også håbet på en mulighed for, at tilbyde lidt hygge i hallen som en slags afslutning.
Det blev desværre heller ikke muligt.
Der blev lige inden Corona nedlukningen afholdt forældremøde hvor der var stor tilslutning. Her meldte
Kennet sig på banen som mulig ny ansvarlig for ungdomsafdelingen. Samtidig tilbød Louise Bager sin hjælp
til at varetage tilmelding af medlemmer på enkelte hold. Vi har til dato afholdt et par møder omkring
overdragelse af ungdommens opgaver hvis Kennet bliver valgt i dag som ansvarlig for ungdommen.
Det var ordene fra mig. Jeg vil hermed også sige tusind tak for en masse dejlige år i klubben – med en masse
dejlige børn og en masse dejlige timer i hallen.
Ad pkt. 3.
Kassereren, Dorthe, fremlagde årets regnskab, der viste et overskud på kr. 32.000.
Regnskabet blev godkendt.
Ad pkt. 4.
Bestyrelsen foreslår at kontingentet forhøjes med 25. kr. pr. medlem.
Forhøjelsen blev godkendt.
Ad pkt. 5.(Behandling af indkomne forslag).
Der var ikke indkommet nogle forslag til behandling.
Ad. pkt. 6.
Mai-Britt Christensen ønskede ikke genvalg men havde forslag til ny formand, idet Egon Christensen stillede
op, der kom ikke andre forslag.
Egon blev derfor valgt som ny formand.
Ad pkt. 7.
USU. Christina Schønemann modtager ikke genvalg.
Kennet Iversen stiller sig til rådighed. Der var ingen modkandidater. Derfor er ny USU formand Kennet
Iversen.
Cafeteriaudvalgsformand Ulla Larsen, modtog genvalg.
Da Egon Christensen blev valgt til klubbens formand skulle en ny MSU formand vælges.
Bestyrelsen havde fået forslag om, at Torben Andersen var villig til at træde til.
Torben blev valgt uden modkandidater.
Ad pkt. 8.
Deltagere til Repræsentantskabsmødet.

Egon Christensen, Mai-Britt Christensen og Ruth Carlsen deltager.
Ad pkt. 9
Den afgående formand Mai Britt-Christensen bad om ordet.
Ved generalforsamlingen den 1. juli udnævnte Viby Badmintonklub sit første æresmedlem.

Ruth Carlsen har med 50 års virke i klubben, både som spiller, træner og medlem af bestyrelsen
ydet en forbilledlig indsat, som er værd at sætte pris på. Stor til lykke til Ruth, og tak for indsatsen.
Inga Skjærris fra Hovedbestyrelsen oplyste, at der er ledige tider i Viby Idrætscenter, hvis der skulle
være interesse for formiddagsbadminton.
Derefter takkede hun den afgående formand for den mangeårige indsats i bestyrelsen og som aktiv
spiller.
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og slutteligt takkede formanden for fremmødet.

____________________________________
Jørgen Friis Andersen

_______________________________
Ruth Carlsen

