Referat af generalforsamling i badmintonafdelingen, onsdag 11.02.15. kl 1900 i Osted hallen

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Der var 9 fremmødte.
1)Valg af stemmetæller, dirigent og referent.
Torsten Dam-Jensen 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.
Heidi Staahltoft og Hans Høyer blev stemmetæller, 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.
Der var nogle bemærkninger til ungdomsberetningen. Bestyrelsen må gerne gøre meget mere ud af trække
de gode resultater tydeligere frem i vores beretninger. Prisuddelinger mm.
Beretningen blev godkendt.
3)Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
Regnskabet udviser et overskud på 59.945 kr.
Kommentarer fra revisor.





Velordnet regnskab
Bold køb minus slag dif. kr. 20920. Beholdning = kr. 2.600
Opgørelse over restancer bør medfølge regnskabs dokumenter
Egen kapital stor 

Der var en kommentar til at man fremadrettet får bogført støtten fra støtteforeningen som en indtægt som
en separat linje.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
4) Fremlæggelse af kontingentstørrelse for aktive og passive medlemmer til godkendelse






Ungdom 700 kr.
Seniorer 750 kr.
Ældre 550 kr.
Passive medlemmer 150 kr.
Motionsbanespillere 800-1800 kr. til deling pr bane

Bestyrelsen foreslår uændrede kontingenter
5) Bestyrelsens forslag til :
5a) Revideret aktivitetsplan og budget for indkommende år godkendelse



1 ungdomsstævne i Hvalsø hallen
Juletræs arrangement i hallen

5b) Aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse.





Juletræs arrangement i hallen
1 Ungdomsstævne hallen
Osted-Lejre (Træningslejr for ungdom i hallen)
Nybegynderstævne i samarbejde med omegns klubberne i Osted-hallen

Punkt 5a og 5b blev godkendt uden bemærkninger
6) Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
7) Valg af Kassere (Ulige år)
Hans Høyer - modtager genvalg (Susanne hjælper med afslutning)
8)Valg af bestyrelses medlemmer.
På valg er:
Charlotte Rundquist er udtrådt. Bestyrelsen anbefaler Martin Donovan.
Brian Oddershede – Modtager ikke genvalg
Klaus i bestyrelse overtager kontakten til seniorerne.
Der sidder nu 5 medlemmer i bestyrelsen
9) Valg af suppleanter
Henrik Jensen og Brian Jørgensen blev valgt
10) Meddelelser fra repræsentanten fra OIF’s bestyrelse.
 Der skal huske at få indstillet børneattester for alle trænere og holdleder med kontakt til børn.
Helst inden de tiltræder
 Gode til at indstille til diverse priser.
 Den nye skolereform ligger op til mere samarbejder der afventer tilbagemelding fra skole.
 Der efterspørges om Badminton ønsker at udnytte, at vi har en Lettisk samarbejdskommune.
 Der opfordres til at vi udnytter hjemmesiden ”Oplev Lejre” til reklame
 Vi får støtte gennem vores aftale med OK benzin , der er behov for hjælp til salg af OK-kort.
Danbolig
 Brug OIF nyhedsbrevet som informations middel
 OIF støtte forening blev medlem det koster 100kr. om året.

 Opslag ved kultur huset har OIF en andel i brug den.
11) Valg af delegerede til hovedafdelingens generalforsamling.






Klaus K
Lonni K
Heidi S
Martin D
Mikkel M

Suppleanter:





Charlotte R
Brian O
Amalie R
Hanne N

12) Evt.
Jørgen Olsen åbnede diskussion med følgende bemærkninger.






Hvordan skal badminton afdelingen se ud i fremtiden
Hvordan får vi flere unge mennesker og forældre til at deltage
Der er stadig godt besøgt i den ældre del på alle timerne, men hvordan ser det ud om 5 år, kommer
der nye til.
Det sociale miljø, har vi fået det ødelagt, hvad kan vi gøre for, at der bliver et socialt miljø.
Kan man have en aften, hvor der er åbent og alle kommer som gerne vil spille ikke nogen
tilmelding, bare mød op, så har vi en der sørger for at fordele spillerne og alle spiller mod alle.
Andre steder er der gennemført og der kommer op til 30 personer i Borup badminton.

Tankerne er at kunne tiltrække aldersgruppen 30 – 55; men det bunder sig som altid i mangel på ildsjæle.
Der er altid behov for at finde en på ens eget niveau, hvilket fordre til at der helst skal være et hvis volumen
før de giver mening
Annoncering er muligt som presse meddelelse.
Bestyrelsen vil kigge på dette fremadrettet og hvis muligt igangsætte noget fra efteråret.
Der var lidt diskussion hallen fordelingen af haltider, og der udfordringer når vi mister tider gennem
halfordringer.
Der blev på mødet meldelt at i givet fald man mister haltider, hvilket vil berører 5 banehold, så vil
bestyrelsen i givet fald tiderne kommer tilbage først spørge de 5 banehold, som havde banen før den
omtalte halfordelings ændring.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:49
For referatet Martin Heyman Donovan

