Referat af generalforsamling i badmintonafdelingen, onsdag 12.02.20. kl 1900 i Osted hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der var 17 fremmødte.
1)Valg af stemmetæller, dirigent og referent.
Morten Junge blev valgt som dirigent
Dirigenten konstaterede at generalforsamling er korrekt indkaldt. Den har ifølge vedtægter været opslået
på hjemmeside, og sat op i skabet i hallen.
Martin Donovan blev valgt som referent.
Herefter overgik ordet til formanden for fremlæggelse af beretningen.
2)Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse
Beretningen blev fremlagt. Og kan findes på hjemmesiden.
Spørgsmål:
Bemærkning til ungdom:
•
•
•
•
•
•
•

Være mere hård overfor de børn der ødelægger det for de andre.
Forældre til børn ville ikke bryde ind.
Må man sende børn hjem skal indskærpes over for trænere
Badmintonsko – man skal have indendørssko på.
2 stk. - > 4stk. der kræver omsorg og grænser.
Tøj i omklædningsrummet ser ud til at lykkedes.
Ungdommen mangler en voksen der på en pædagogisk måde kan sætte grænser og have omsorg
for dem der har behov for dette.

Beretningen blev godkendt.
3)Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskabet udviser et resultat på: 43.810kr.
Et par spørgsmål til enkelt af posterne; men ingen fejl fundet:
•

•
•
•

Der mangler en optælling af bolde i regnskabet, så der ikke nogen status på noget der skal sælges.
Der er ikke noget krav om indføring af boldoptælling, det er fint med at det så bliver markering af
salg af dette uden fremtidig indtægt.
Der er en god tilbagemelding på at vi går væk fra periodisering
Der er et faldende medlemstal blandt ældre.
Brugerrådet og Reklameskilte er overført fr

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
4) Fremlæggelse af kontingentstørrelse for aktive og passive medlemmer til godkendelse
•
•
•
•
•

Ungdom 600 kr.
Seniorer 500 kr.
Ældre 500 kr.
Motionsbanespillere 500,- kr.
Passive medlemmer 150,- kr.

Kontingent forslaget blev godkendt
5) Bestyrelsens forslag til:
5a) og 5b) Revideret aktivitetsplan og budget for indkommende år og kommende år til
godkendelse
o

Der skal fremadrettet betales til hovedforeningen, og reglen er at dette skal hænge
sammen med hvad der indberettes til Lejre kommune
• Træner seminar/Træner kursus i samarbejde med DGI: Begge sæsoner
• Ingen Ungdomsstævne i hallen i indeværende sæson Tvivlsomt om sæson 19/20
• Opstartsstævner for begyndere
• Flexifjer forsøgt startet igen
o Flere forsøg med nogle ombytningen
• Motion 2 hold som nu afhænger lidt af om turnerings formen omlægges.
• Ungdom 2 hold afhænger af hvor mange der forsætter
• Der kigges på mulighederne for Miniton

Spørgsmål:
-

-

Kan man ikke invitere forældre til at komme og deltage.
Kan man gøre badminton en del af de husomdelte Flyers.
Bevæg dig for livet – samarbejde med skoler.
o Miniton i samarbejde med børnehaverne.
o Penge i kommunen til opstart mm.
o 1 gang om måneden hvor der samarbejdes med skolen.
A-skat fordi det der er en løbende løn.
Skolebadminton er flyttet til en ny post det skal bare stadig forsætte.
Regner med at udgifter til trænerkurser søges gennem folkeoplysnings udvalget og derfor ikke

Punkt 5a og 5b blev godkendt uden bemærkninger
6) Indkomne forslag.
Ingen punkter
7) Valg af Formand (Lige år)

Jørgen Olsen - modtager genvalg
8)Valg af bestyrelses medlemmer.
På valg er:
Brian Jørgensen - modtager genvalg
Niels Rasmussen – modtager genvalg
Der sidder nu 5 medlemmer i bestyrelsen
Der sidder nu 6 i bestyrelsen.
9) Valg af suppleanter
Brian Noachen og Ole Davidsen
10) Meddelelser fra repræsentanten fra OIF’s bestyrelse.
Generalforsamlingen i hovedforeningen 5. April
Leder og ungdoms pris: Der efterspørges løbende kandidater, der er pt ikke nogen på ungdomsprisen.
Sponsorer (støt vores sponsorer)
-

OK sponsor aftalen mangler løbende folk til at sælge nye kort.
Daglig Brugsen (Indlevering af boner) stopper 1 April
Danbolig

Støt støtteforeningen. 100kr for et medlemsskab
Lørdag 3 Okt. Oktober fest i Osted hallen. Det kræver lidt hjælp fra Frivillige til at afholde dette.
-

Reklame Kulturhuset kan evt. hjælpe med kostumer til Oktoberfesten. (Ældresagen)

Loppemarked 26sep. (Hallen lukkes aftenen før.
Hyggeklip aftenen før.
Haltimefordeling 11. marts
Sankthans mandag. 23 Juni som sædvanligt. Der er som sædvanlig brug for frivillige..
11) Valg af delegerede til hovedafdelingens generalforsamling.
•
•
•
•
•

John P,
Brian N,
Ole Davidsen,
Martin,
(Niels, Jane)

•
•

Lene Junge,
Morten Junge

12) Evt.
Ældre badminton 16stk.
Fælles spisning en gang om måneden, hvad er interessen. Helst en torsdag, skal ikke falde sammen med
Kultur husets, som ligger 2 torsdag i måneden
Gerne lidt hurtig spisning til general forsamlingen. Billard starter med Spise
Ældre badminton får PT tilskud til årsafslutningen på 100kr per kuvert.
Der undersøges om der skal være en fælles sæsonafslutning torsdag d. 30 April. Mere info på
Hjemmesiden. Fælles mellem ældre og resten. Spiller med påhæng. Hans koordinere med Anders.
Ungdom holder afslutning d 28. April
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:32
For referatet Martin Heyman Donovan

