
Generalforsamling 2016 Ejby IF Badminton 
15. marts 2016 kl. 19.30 i Klublokalet i Ejby Hallen 

 

Dagsorden jf. vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

Kaj Henning Sørensen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. 

 

2. Afdelingsformandens beretning 

Formandens beretning vedlægges i bilag. 

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2015 

Afdelingskassereren fremlagde et af EIF’s revisorer revideret regnskab for perioden 1.1. – 

31.12.2015 

Kassereren gennemgik regnskab 2015 og der var fra de fremmødte ingen kommentarer eller 

spørgsmål til regnskabet. 

 

Regnskab 2015 og budget 2016 vedlægges som bilag. 

 

4. Fremlæggelse af budget 2016 

Afdelingskassereren fremlagde budgetforslag for indeværende regnskabsår, samt forslag til 

afdelingskontingent for den næste badmintonsæson. 

Kassereren gennemgik budget 2016 og der var fra de fremmødte ingen kommentarer eller 

spørgsmål. 

 

5. Behandling af indkomne forslag 

 Forslag fra Formanden vedr. vedtægtsændring gældende tegningsregler: 

o § 4 punkt 4 ændres således at det fremgår at ’Badmintonafdelingen tegnes af formand 

og kasserer i forening’ 

o Endvidere skal Badmintonafdelingen registreres med cvr.nr., hvorfor Hovedforeningens 

cvr.nr. anvendes fremadrettet med et underliggende p.nr. 

 Ovennævnte tilrettes i Badmintonafdelingens bank, Jyske Bank. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Valg af afdelingsbestyrelsen iht paragraf 4.4 

På valg for en ny 2 års periode var: 

 Spilleudvalgsformand Niels Rasmussen  – ønsker ikke genvalg 

 Ungdomsformand Bjarne Nielsen  – modtager genvalg 

 Bestyrelsesmedlem og suppleant Sine Kofoed – modtager genvalg 
 

Øvrig bestyrelse: 

 Kasserer Carsten Andersen  - ønsker ikke genvalg 

- Som ny kasserer valgtes Bent Øhlenschläger 

-  

På næstkomne bestyrelsesmøde tages der stilling til, hvordan posten som Spilleudvalgsformand 

løftes. 

 

7. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 

Dirigenten afsluttede og takkede for god ro og orden. 

 

 

Bilag til referat: 

 Formandens beretning 

 Regnskab 2015 

 Budget 2016 

 

 

 

  



Formandsberetningen for Badminton afdelingen 2015 

Året 2015 har været et lidt udfordrende år, hvor ungdomsafdelingen har haft stor konkurrence, fra i sær 

fodboldens pige afdeling. Ligeledes har motionsafdelingen være ramt af rigtig mange lang- og kort tids 

skader, som har gjort, at det har været meget svært at lave rigtig spændende spilleplaner.  

Vi startede op med vores nye boldleverandør, hvor bestilling og levering er gået rigtig godt, men 

holdbarheden på boldene har dog ikke helt lever op til, at de skulle kunne holde 25% længere, som lovet. 

Det kan måske skyldes, at vores boldskab har været indstillet forkert eller simpel hen manglet vand. 

MyFC har indgået et samarbejde/fusion med et andet firma, hvor ambitionen er at udvikle et rigtigt 

medlemsmodul, hvilket vi har set frem til med spænding, men pt. har vi intet hørt, så måske skal afdelingen 

begynde at kigge efter et nyt alternativ. Dette kunne evt. være PBS og/eller FI indbetalinger. 

Til opstart af sæsonen 2015/16 fulgte vi tiltagene fra sidste år, med en annonce i Midtsjælland, plakater i 

byen, omdeling af husstandsfolder, mail til alle gl. medlemmer, annoncering på Ejby’s facebook side og på 

EjbyBadmintons egen facebook side. Vores åbenthus arrangement i starten af september, var ikke noget 

stort tilløbsstykke, så måske skal vi finde på noget nyt til næste sæson start. 

På trods af de mange tiltag med at hverve medlemmer til den nye sæson, formåede afdelingen ikke at 

stabiliserer medlemstallet, der i året 2015 endte på 107, mod 135 i 2014, hvilket er meget skuffende :O( 

I året 2015 har afdelingen også haft rigtigt travlt med diverse arrangementer og aktiviteter. Vi har afholdt 

nat badminton, klub mesterskaber, familie badminton, Lalandia tur, LSB, diverse hold kampe. Vi sluttede 

året af med en juleafslutning for ungdommen, og i år lykkes det også at afholde en juleturnering samt 

julefrokost for voksen afdelingen :O) 

Ungdomsformanden har, også i år fået stor hjælp fra mange af medlemmerne og andre trofaste hjælper til 

afvikling af diverse ungdoms arrangementer, og det skal de have tak for. Håber også, at de er klar til næste 

sæson. 

Ved dette åres generalforsamling har Niels valgt at trække sig efter i flere år at have styret vores 

turneringshold. Det har ikke altid været let med flytning af kampe, fremskaffelse af spillere og koordinering 

af transport. Men du skal have tak for din store indsats og altid friske tilgang til opgaven. 

Jeg vil her til sidst takke alle medlemmerne i bestyrelsen for det store arbejde, som I alle har lagt for dagen, 

samt alle de sjove timer vi har haft i hinandens selskab. Lige som sidste år vil jeg sige, at når vi afholder 

bestyrelsesmøder er menu’en altid i top, arbejdet er i top, underholdningen er i top, og selskabet er bare 

verdensklasse. Det er aldrig kedeligt at gå til bestyrelsesmøde i Ejby badminton.  :O)) 

 

Tak til alle for Badminton året 2015 

 


