
 

 

Generalforsamling i SBK 1970, 2018/2019 
30. april 2019 kl. 19.00 i møde lokale 1, den røde hal 

 
 

Referat. 
 
Stemme berettigede: 20 

 
1. Valg af dirigent 

Peter Gundtoft er valgt. 
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 

2. Beretninger fra udvalgene. 
 
Formanden 
Året er så småt ved at være ovre, badmintonmæssigt, og det har været en god 

sæson. Vi har set mange nye ansigter i hallen i nærmest alle aldersgrupper, og det 

er fantastisk at se, at klubben vokser i både størrelse og geografi. Der har været 

rigeligt med arrangementer, fx ungdomstræningslejre, banko, klubdag, intern 

turnering, for slet ikke at nævne de netop overståede klubmesterskaber. Dér var 

rekord mange, i hvert fald i min tid, med 59 til spisning.  

 

Spillemæssigt har klubben, som vanligt, været god, og vi fortsætter klubbens 

mission på at dygtiggøre vores spillere; og apropos mission – og vision – så er der 

nedsat en visionsgruppe i klubben, hvis formål det er at lægge en langsigtet strategi 

for klubben. Sportsligt, økonomisk, menneskeligt. Vi søger massere input, så hvis 

man er interesseret er man velkommen til at henvende sig om at deltage i 

fremtidige møder.  

 

Derudover er der nedsat en gruppe til at lave forarbejdet til et sponsorudvalg. Her er 

man naturligvis også velkommen til at dele ud af sin viden og sine ideer. Til næste 

år har klubben 50-års jubilæum, og i den anledning vil der komme en opfordring til 

klubbens medlemmer om at hjælpe til frem imod denne milepæl for klubben. Der vil 

blive nedsat en jubilæumsgruppe senere. 

 

Tilbage er der at sige: tak for i år, tak til alle de frivillige i klubben, og rigtig god 

sommer. 

 
SSU 
Seniorafdelingen har haft 4 tilmeldte hold til holdturneringen i år. 1. holdet 
kæmpede med om oprykning i serie 1, og er nu rykket op i sjællandsserien. 
2. holdet spillede også serie 1, men havnede i en svær pulje og endte i 
nedrykningsspillet. Her klarede de det fantastisk og sikrede sig en plads langt fra 
nedrykning. Det betyder, at vi igen i næste sæson har 2 hold i serie 1. Vores 3. hold 
har i denne sæson spillet serie 2, og med en 5. plads ud af 12 hold spiller 3. holdet 
også serie 2 næste sæson.  
Vi havde tilmeldt et 4. hold på trods af vi vidste, det ville blive en udfordring at finde 
10 seniorspillere til hver kamp. Men det var en god mulighed for at få flere spillere i 
kamp og samtidig kunne vi bruge nogle ungdomsspillere, som snart bliver 



 

 

seniorspillere for at styrke sammenholdet og give dem noget erfaring med 
seniorkampe. Der skal lyde en stor tak til de ungdomsspillere, der har sagt ja til at 
hjælpe os, når vi har haft brug for det.  
 
Vi vil også gerne takke vores træner Andreas, som gør et kæmpe stykke arbejde for 
afdelingen og klubben. Vi ser frem til endnu en god sæson sammen.  
 
Afslutningsvis vil jeg gerne takke udvalget for deres store indsats og engagement.  
Jeg ser frem til endnu en sæson i udvalget med jer.  
 
Læs hele beretningen på hjemmesiden. 
 
 
USU 
I oktober startede holdturneringen op. I år er var der tilmeldt 9 hold fra U11 til 
U17/U19, og fra række A-D. Både helt nye og spillere med flere års erfaring 
deltager i holdturneringen, og forældre til spillerne er fantastiske holdledere. Der har 
været gode opslag på Facebook, hvor vi hører om både sejre og tabte kampe, men 
hvor alle nyder kampene og sammenholdet.  
Vi fik også sponsoreret nye holdkampstrøjer fra DSV, og med et godt tilbud fra RSL, 
bliver vi nu genkendt i hallerne.  
 
Efter mange års pause afholdt ungdomsafdelingen egen turnering d. 24.-25. 
november, hvor begge haller var fyldt med ungdomsspillere fra U13 og U15 ABC. 
Der blev spillet 267 antal kampe på de 2 dage, og turneringen gav et overskud på 
7000 kr. til klubben. Turneringen kunne ikke have været afholdt uden hjælp fra rigtig 
mange af vores medlemmer både fra ungdom, senior, motionister og husmødre, 
samt forældre. De skal have en kæmpe tak for deres store hjælp. Turneringen 
bliver afholdt igen samme weekend i 2019 
Vi har også haft vores hjælpetrænere på 1. del af trænerkurset, og forventer at de 
kommer af sted igen næste sæson på 2. del. Her har vi fået støtte fra kommunen, 
som gerne vil hjælpe os til at give klubben flere gode muligheder for trænere.  
 
I slutningen af sæsonen venter et klubmesterskab, hvor finalerne afholdes med 
resten af klubben, og en festlig afslutnignen inden vi smutter på en velfortjent 
sommerferie.  
 
Samlet set har det været en spændende, udfordrende, hyggeligt og lærerigt år, hvor 
klubbens sammenhold, som altid har været fantastisk, og hvor medlemmerne har 
lært hinanden godt at kende.  
En stor tak til alle forældre, som har hjulpet til vores arrangementer - I er 
uvurderlige, tak for et super samarbejde på tværs af klubbens afdelinger, så vi fik 
afholdt en succesfuld turnering, og tak til vores dejlige medlemmer, som altid 
bidrager med lyst og motivation i de forskellige arrangementer. 
 
Læs hele beretningen på hjemmesiden. 
 
MSU 
Intern startede lidt dumt i år, vi fik lavet forkert seedning og måtte derfor sende nyt 
program ud. Igen i år har der været 20 på hvert hold, som kommer til morgenmad, 
kaffe, te, juice og en lille en til at varme op på, og bagefter har der været nogle 
hyggelige og spændende kampe. Vi venter spændt på om det bliver hold 2 eller 3 



 

 

der løber med sejren. 
 
Onsdagstræning kører som den plejer med ”begyndertræning” fra 19-20, bagefter 
er det dem, der spiller holdkampe. Der har været nogle spillere der har været 
skadet, men banerne er næsten altid fyldt op. Vi havde fælles julehygge med sjov 
på banerne. Lars havde igen i år lavet dejligt mad til os. Vi sætter stor pris på Lars 
og Anne-Mette, der sætter hold næsten hver onsdag. 
 
I år har vi haft 3 hold tilmeldt DGI holdkampe i Nordsjælland; 1(4+4), 1(2+4) og 1 
herrehold (4H). (4+4) holdet stå til nedrykning, men de forsøger at få lov til at blive i 
rækken for at få nogle lige kampe til næste sæson. (2+4) holdet forbliver i deres 
række, med en 3.plads. (4H) som er et nyt hold i år, bliver også i deres række, med 
en 5.plads. Vi håber, vi igen kan få et ekstra hold (4+4) til næste år. 
 
Frit spil om lørdagen bliver flittigt brugt af onsdagsspillere og ungdomsspillere. Det 
fungere godt med skemaet, der hænger på MSU´s tavle. 
 
Tak til resten af udvalget for jeres indsats i hele sæsonen, speciel tak til Otto der 
hver gang kæmper med at finde reserver og sørger for at fylde køleskabet op.  
 
God sommer og vel mødt til ny sæson 2019/20 
 
Læs hele beretningen på hjemmesiden. 
 
HMU 
HMU består nu af 33 damer og 31 herrer + 7 passive spillere. Der kommer hele 
tiden nye "gamle" spillere til. Og der er også nogen der forlader os eller bliver 
passive pga helbredet. 

 
Vi har nu 6 venskabsklubber, vi møder ude og hjemme. Vi har vundet 5 kampe ud 
af 7. Det er nu heller ikke det vigtigste. Alene det vi kommer ud og rører os, og har 
det hyggeligt sammen er lige så vigtig. Vi spiller mod Herlev, Tåstrup, Lillerød, 
Frederikssund I og II og Holte. Mixholdet bliver altid aflyst, fordi Holte ikke kan stille 
hold. Desværre har vi endnu ikke fået en klub, der kun har mænder, så de bliver lidt 
forsømt. Men Annie prøver stadig. 
 
Vi har 4 ældretræf pr. sæson for spillere over 60 år. Først i Slangerup, derefter i 
Helsinge, og igen i Slangerup, hvor der var 15 års Jubilæum. Det blev fejret med et 
rekordstort deltagerantal på 289 spillere. Som et minde fik alle deltagerne en rød 
bluse med tryk. Det sidste ældretræf skulle have været i Værløse, men de måtte 
melde pas, da de ikke kunne klare så stort et antal. 
 
d. 27. september gik i år til Rosenborg Slot. Først var der rundvisning på slottet. 
Derefter var vi nede og se kronjuvelerne, hvorefter der var en 1½ time på egen 
hånd. Nogen gik over og så Davids Samling, andre gik i Rosenhaven, og andre 
igen i Botanisk Have eller drak kaffe og shoppede. Til sidst samledes vi på Kultorvet 
og spiste frokost inden turen gik hjemad med toget. 
 
Tak til alle i HMU for i år. Jeg håber i alle vil få en god sommer, og at vi ses igen til 
en ny sæson d. 1. august hvor vi starter med Spillermøde. 
 
Læs hele beretningen på hjemmesiden. 



 

 

 
3. Godkendelse af regnskab. 

Sidste år, så det ikke godt ud. Men der er kommet mange nye spillere, og 
arrangementer har været med til at løfte budgettet. 
 
Regnskabet er godkendt. 

 
4. Indkomne forslag. 

 
Bestyrelsen foreslår en vedtægtsændring: 
 

§ 19. Tegningsregler 
Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom samt ved optagelse af lån af den samlede bestyrelse, jf. i øvrigt § 15 pkt. g. 
 
Ændres til: 
 

§ 19. Tegningsregler 
Klubben tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast 
ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse, jf. i øvrigt § 15 pkt. g. Samt at 
kassereren må disponerer på foreningens konti i banken. 
 
Dette blev enstemmigt vedtaget 

 
5. Kontingentfastsættelse. 

Bestyrelsen har ingen ændringer. 
Det er godkendt. 

 
6. Valg af bestyrelse jf. § 17 

  

Post Navn Villig til genvalg Antal år 

Formand Christian På valg i 2020 2 

Sekretær Anne-Mette Svendsen Ja  2 

USU formand Mette Marie Ørum Ja 2 

MSU formand Helene Svendsen Ja 2 

SSU formand Malene Fledelius 2020 2 

Hmu formand Eva Tøgersen 2020 2 

SPU formand   2 

Kasserer  Klaus Østergaard 2020 2 

 
  



 

 

7. Valg til udvalgene jf. § 21 

    

Post Navn Villig til genvalg Antal år 

USU Sten Rasmusen  Nej 2 

USU  Rene Cederlund Nej 1 

USU Katja Kure På valg i 2020 2 

USU Henrik Trzepacz Nej 2 

Usu Anne Rosendal Ja 1 

SSU Emil Kolding På valg i 2020 2 

SSU Jonathan Christensen Ja 2 

SSU Christian Dreyer På valg i 2020 2 

SSU Indra Strijbos På valg i 2020 2 

SSU Mette Raun Fledelius På barsel 2 

SSU Frederik Lentz Ja 2 

 
 
 

8. Valg af suppleant til bestyrelsen 
 

Post Navn Villig til genvalg Antal år 

Bestyrelsessuppleant   1 

 
Peter Gundtoft er valgt 
 

9. Valg af revisor 
 

Post Navn Villig til genvalg Antal år 

Revisor Boye Nielsen Nej 2 

 

Mikkel Hecht blev valgt til revisor for klubben. 

10. Valg af revisor suppleant 

 

Post Navn Villig til genvalg Antal år 

Revisor suppleant Steen Vindt Ja  1 



 

 

 
 
 

11. Eventuelt  
a. Herunder uddeling af Egepokalen, æresnåle og tak til l hjælpere. 

 
Det er blevet efterspurgt, om hjemmesiden kan gøres bedre. 

- Christian fortalte, at der er snakket om dette på et visionsmøde, om hvordan 

klubben skal virke ud ad til. Der arbejdes videre på hvordan hjemmesiden skal 

fungerer, og hvordan den kan optimeres. 

 
 
Egepokalen – Rene Cederlund skulle modtage pokalen, men var desværre ikke til 
generalforsamlingen. Mette Ørum overrakte den til Rene på et andet tidspunkt. 
 
 
Tak til alle hjælpere i klubben. 
 
 
Med Venlig Hilsen 
 
BESTYRELSEN  


