Referat af badmintonafdelingens generalforsamling, onsdag d. 10. februar 2016, i Osted-Hallen

Afbud fra Hans Høyer, Heidi Staahltoft og Martin Donovan. Tilstede Klaus Kristensen og Jørgen Olsen
Der var mødt i alt 9 op på årets generalforsamling.
Dagsorden er iht. vedtægterne.
Pkt. 1)
Lejf Holm blev indstillet og enstemmigt valgt som dirigent.
Klaus K. blev valgt til referent.
Lejf erklærede generalforsamlingen for lovligt indvarslet. Herefter overdrog han ordet til formanden, der
fremlagde sin beretning.

Pkt. 2)
Pga afbud blev afdelingernes beretninger læst op af Klaus Kristensen.
Beretningerne blev enstemmigt vedtaget.
Pkt.3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskabet blev godkendt. Der var et overskud på 62.205 kroner i 2015 mod godt 59.000 kroner i 2014.
pkt. 4)Fremlæggelse af kontingentstørrelser.
Kontingenterne blev godkendt uændret.
Pkt. 5)a)Revideret aktivitetsplan og budget for indeværende år til godkendelse
Punkt 5 a Revideret aktivitetsplan
Aktivitetsplan:
1 DGI-ungdomsstævne i hallen
Juletræsarrangement

Punkt 5 b Aktivitetsplan for kommende sæson 2017
Juletræsarrangement i hallen
Trænere aktiviteter Patrick og ældre evt. Anna Dehn
DMU Lejren færre men sammen med de andre lejre haller
1 DGI-ungdomsstævne i hallen
Osted-lejren (træningslejr for ungdom i hallen)Vi inviterer andre i lejre hallernes samarbejde
Nybegynderstævne i samarbejde med omegnsklubberne Lejre hallernes samarbejde. Special træning i
Hvalsø hallen
Pige træning i samarbejde med dgi og lejre hallernes samarbejde
Dgi i projekt også med spillere
I Osted-hallen
Samarbejde om en kendt spiller 2 gange pr år. I samarbejde med de andre haller.
b) Aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse.
Bemærkning til pkt 5b: Budgettteret underskud 14.800 kroner i 2017 primært grundet skiltepengene er
bortfaldet og at vi ikke ønsker at skære mere i aktiviteter til unge på trænersiden. Derfor mener bestyrelsen
at underskuddet er enkeltstående og kan finansieres af det ekstraordinært store overskud der er opsamlet i
2015. Bestyrelsen tør ikke regne med at der kan købes evt. rekvisitter eller bolde f.eks. af penge der ligger i
brugerrådets regi – derfor budgetteret med underskud.
Pkt 5 a og b: Budgetter og aktivitetsplaner blev vedtaget.
Pkt. 6) Indkomne forslag.
Forslag fra Tennis om sammenlægning. Fordi: Deres økonomi balancerer. Synergi i at tiltrække tennisfolk til
badminton og omvendt få flere badmintonfolk ned på tennisbanerne. Skumtennis i hallen skal også skydes i
gang. Ønsker at opnå en mere slagkraftig bestyrelse.
Jørgen Olsen synes ikke det er en god ide. Han synes det skal starte i hovedforeningen, feks at de indfører
et fælles regnskabssystem og evt. 1 fælles kasserer der styrer alle afdelingernes økonomi.
Badminton vil gerne indgå i dialog om hvordan vi kan hjælpe hinanden, men ikke pt. en decideret
sammenlægning.
Pkt. 7) Valg af formand.
Jørgen Olsen blev genvalgt.

Pkt. 8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Klaus Kristensen og Heidi Staahltoft er på valg og ønsker ikke genvalg.
Bestyrelsen indstiller Niels – Niels blev valgt .
Bestyrelsen indstiller Brian Jørgensen – Brian blev valgt.

Pkt 9) Valg af bestyrelsessuppleanter
Klaus Kristensen indstilles af bestyrelsen som 1. suppleant. – Klaus blev valgt.
Heidi Staahltoft indstilles af bestyrelsen som 2. suppleant. – Heidi blev valgt.
pkt. 10) Meddelelser fra repræsentanten fra OIFs hovedbestyrelse – Jens Peter Andersen:
Stort problem at kasserer og næstformand stopper i hovedafdelingen og der er ikke nogen kandidater! Det
vil medføre at der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Det kan i yderste konsekvens betyde
at foreningen må nedlægges.
Jens Peter stopper som hovedformand året efter i 2017.
Jens Peter beder os huske at indsende navne omkring børneattester – nye skal ind med det samme og
fortsættende trænere/ledere skal ind inden 1.10.2016.
Der er kommet nyt design og en ny funktionel kalender på OIFs hjemmeside – brug den!
Der skal ikke betales afdelingskontingent 2016 fordi der er kommet 13.250 kroner ind i sponsorat fra OK
Benzin ved salg af benzinkort. HUSK dog at vi skal stille med 1 mand 1 gang om året til at hjælpe med at
sælge benzinkort (vi skal i alt sælge 20 kort om året), så vær positiv når opfordringen kommer!!
Også at vi via Danboligs sponsorat har fået 16000 kroner ind, er medvirkende til at kontingentet bortfalder.
Lejre Kommune har en venskabskommune i Letland – Talsi. Der har tidligere været fodboldspillere herovre.
De har også badminton – og vil gerne invitere os til et samarbejde – det kunne også være i bredere forstand
med flere af kommunens badmintonklubber. Der kommer et arrangement i sidste week-end i august i
kommunen ”Talsi-dage”.

pkt 11) Valg af delegerede til OIF hovedafdelings generalforsamling:
Klaus K, Lonni K., Martin D., Brian J, Hans og Anna, Hanne Nielsen, Kate Jonsdal, Nanna Holmgreen.
Pkt 12)Eventuelt.
Albert fra Tennis har et punkt. Han ønsker at kunne købe et rør bolde i cafeteriaet. Jørgen siger at Pierre
ikke vil have noget med boldene at gøre, også selv om han ikke skal have noget med pengene at gøre (vi
overfører via mobilepay). Albert vil tage det op med Pierre.

Lejf takkede for god ro og orden. Generalforsamlingen sluttede kl. 21.24.
For referat: Klaus Kristensen

Godkendt af dirigent:
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Lejf Holm

Klaus Kristensen

