Referat af generalforsamling i badmintonafdelingen, onsdag 07.02.18. kl 1900 i Osted Kulturhus

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.
Niels 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.
Spørgsmål:
-

Kunne man evt. leje Boldmaskine til øve seancer. Bestyrelsen tager dette punkt
op senere
Aldersinddelte stævner med motionister, så det også er sjovt at deltage.
Referatet ønskes fremsendt til OIF formanden på mail.
Der skal løbende evalueres om vi kan få mere plads i hallen til
ungdomstræning, i fald der bliver pladsproblemer, hvis vi får for mange børn.
Vi kan ikke skaffe trænere kl. 15-16, så det er ikke en mulighed.
Der er ingen der vil spille badminton efter 20.00 lige nu men vil gerne løbende
opfordre til at folk bruger deres aften på badminton

Beretningen blev godkendt.
3)Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til
godkendelse.
Regnskabet udviser et overskud på 26.677 kr. og er godkendt af revisorer uden
bemærkninger.
Et par spørgsmål til enkelt af posterne:
-

Der er ikke lavet en lageroptælling af boldbeholdning; men der opfordres til at
man kigger det nærmere efter til næste år.
Der er en stor egen kapital, som bestyrelsen bl.a. vil bruge til omlægning af
fremtidigt kontingent, hvilket alene vil medføre en reduktion i indtægter på

-

12.000,- kr. Den gode kvalitet af bolde har også reduceret omkostninger til
bolde til træning og holdkampe m.m.
Tilskud fra reklameskilte falder bort/bliver reduceret kraftigt grundet beslutning
i LK om opkrævning herfra, og kanalisering af restbeløb til Brugerråd.

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

Ungdom 700 kr.
Seniorer 500 kr.
Ældre 500 kr.
Passive medlemmer 150,- kr.
Motionsbanespillere 500,- kr.

En større gennemsigtbarhed over medlemslisterne.
I hvilket omfang kan man lægge beslag på en bane. I første omgang er det ikke
muligt at fast booke mere en 2 tider pr. medlem.
Niels og Hans vil kigge på et bookingsystem for ledige timer.
- Booking systemet EGON i regi af Lejre kommune, er pt kun udlagt til reservation af
hele hallen; men der bliver muligvis en mulighed for at bruge den til bane booking.
Kontingent forslaget blev godkendt
5) Bestyrelsens forslag til:
5a) Revideret aktivitetsplan og budget for indkommende år godkendelse
-

Vi er ikke nervøse for evt. overskridelser idet vi har en stor egenkapital at
trække på.
Forventer ikke noget omkring indkomst for reklame skilte:
o Der undersøges stadig muligheder for at få beløbet tilbage til klubberne.
o Der stilles spørgsmål om i hvilket omfang Lejre Kommune reelt må sælge
reklame skilte.
o Det er bruger rådet, som fordeler pengene, og badminton så selvfølgelig
gerne at vi igen får det samme sponsor beløb, som vi så tidligere.
o Pt får vi Badminton nettene betalt af et andet budget.
o Sponsor pengene går pt til opgradering af udstyr. (Ikke nærmere
specificeret)
o Kommunen har ikke lovligt grundlag for at rykke for manglende
sponsorater til skilte
5b) Aktivitetsplan og budget for det kommende år til godkendelse.

•
•

•
•
•
•

Træner seminar
2 Ungdomsstævne hallen i sep. Og marts måned
o Alle ansøgende klubber vil ca. 15. februar 2018 modtage
meddelelse om status på behandlingen af
turneringsansøgningerne.
Nybegynderstævne i samarbejde med omegns klubberne i Ostedhallen
Senior 1 hold som nu
Motion 2 hold som nu
Ungdom 2 eller 3 hold afhænger af hvor mange der forsætter

Punkt 5a og 5b blev godkendt uden bemærkninger
6) Indkomne forslag.
§2.
d.
Afdelingens tilhørssted er hallen på Osted skole.
Alle aktiviteter der vedrører afdelingens virke, skal foregå i hallen eller
dertil hørende lokaler, i den udstrækning det overhovedet er gennemførligt.
Under aktiviteter hører f.eks. badmintonspil, spillermøder, bestyrelsesmøder og
generalforsamlinger m.v.
Omformuleres til:
d.
Afdelingens tilhørssted er Ostedhallen ved Osted skole.
Generalforsamlinger skal foregå i Osted hallen eller dertil hørende lokaler, i den
udstrækning det er gennemførligt.
7) Valg af formand (Lige år)
Jørgen Olsen - modtager genvalg
8)Valg af bestyrelses medlemmer.
På valg er:
Niels Rasmussen - modtager genvalg
Brian Jørgensen - modtager genvalg
Der sidder nu 5 medlemmer i bestyrelsen
Evt. ekstra medlemmer til ungdomsarbejdet. Ikke nogen; men Martin vil forsat søge.
9) Valg af suppleanter
Klaus Kristensen

Brian Noachsen
10) Meddelelser fra repræsentanten fra OIF’s bestyrelse.
Generalforsamlingen 20. april 2018
Udfordringer med at finde kandidater til 3 poster (og dertil hørende suppleanter) alle
opfordres til søge efter kandidater.
Leder og ungdoms pris: Der efterspørges løbende kandidater (Fristen var 24 januar;
men der er stadig åbent)
Ny hjemmeside på vej. Med nyt design mm.
Nyheds brev udkommer 4-5 gange om året. Dog meget få i 2017.
Sponsorer (støt vores sponsorer)
-

OK sponsor aftalen mangler løbende folk til at sælge nye kort. Gav 15.000kr
sidste år.
Danbolig

Støt støtteforeningen. 100kr for et medlemsskab
Førstehjælps kursus bliver støttet gennem støtteforeningen. 12 timers kursus.
Adgangsgivende hvor dette kræves.
Hele OIF er blevet filmet, hvilket bliver lagt på den nye udgave af hjemmeside mm.
Ny vedledning vedrørende behandling af persondata sendt ud til bestyrelserne
11) Valg af delegerede til hovedafdelingens generalforsamling.
•
•
•
•
•

Hans
Anna
Niels
Janne
Martin D

Suppleanter:
•
•
•

Oscar
Klaus
Lonni

12) Evt.
Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 21:30
For referatet Martin Heyman Donovan/Hans

