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HARESKOV BADMINTON 

 

Referat af generalforsamling der blev afholdt 

mandag den 29. oktober 2018 kl. 20.05 

i Hareskov hallen, med følgende 

dagsorden:  

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsen aflægger beretning. 

3. Kassereren aflægger revideret regnskab. 

4. Forslag fra bestyrelsen – kommende års aktiviteter, budget og fastsættelse af 

kontingent. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg til bestyrelsen 

Valg af formand for 2 år      (Søren Dansholm) 

Valg af motionistformand for 2år (Lisbeth Christensen) 

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Ingrid Facius og Stig Ljunggren)  

Valg af 1 suppleant for 1 år  (ChristianiSvenningsen)                       

Valg af revisor for 2 år   (Jytte Nellemann  

Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år (Preben Dan) 

     7.   Eventuelt 

 

Ad 1 – Valg af dirigent: 

 

Anders Rieber blev valgt som dirigent. 

Anders konstaterede, at mødet var lovligt varslet i henhold til klubbens vedtægter. 

24 deltagere tilsluttede sig indkaldelsen til mødet som således var beslutningsdygtigt. 

Ingrid Facius blev valgt til referent. 

 

Ad 2 - Aflæggelse af bestyrelsens beretninger for det forløbne år. 

 

a.  Formandens skriftlige beretning var fremlagt til medlemmerne før mødet. Søren Dansholm 

supplerede mundtligt enkelte emner blandt andet med at samarbejdet med kommunen er blevet 

meget bedre. Der er kommet en ny mand, Flemming Hansen, som både er imødekommende og 

hjælpsom med at få ordnet de praktiske ting i hallen og rengøringen vil også blive forbedret 

løbende – håber vi på !! Det er også blevet aftalt at holde kvartalsmøder med de øvrige brugere af 

hallen hvilket er en rigtig god ide.  

Vedrørende tilmeldinger til eksterne turneringer har vi igen indført egenbetaling – undtaget er 

ungdomsafdelingen. De tilmeldte turneringshold kører fint. Juleturneringen afholdes i år lørdag den  

1. december 2018 hvor vi håber på god tilslutning.                                                                                           

I sæsonens løb har der været flere vellykkede arrangementer bl.a. juleturneringen og 

klubmesterskaberne. Vores klubmesterskabsfest var en meget stor succes og næste år, når klubben 

har 40 års jubilæum vil vi prøve at gentage succesen hvis der bliver tilslutning nok. Det kræver at 

der bliver valgt et festudvalg da bestyrelsen ikke kan klare opgaven alene. 

 

Der var en stor tak til alle der hjælper os med at få det hele til at gå op i en højere enhed. Til sidst 

takkede Søren den siddende bestyrelse for godt samarbejde i årets løb. Også stor tak til Pia og 

Steen Elmue som begge trådte ud af bestyrelsen i år.  Beretningen i sin helhed blev godkendt.                                              
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b.  Motionistformandens fyldestgørende beretning var også fremlagt til medlemmerne og her 

gennemgik Pia Elmue de forskellige aktiviteter der har været i årets løb. I sæsonen 2017/18 har 

Hareskov Badminton haft 6 hold tilmeldt  DGI’s  Holdturnering: 

 

1.   Mix 4+4 u/s i Elite/mesterrækken – bliver i rækken 

2.   Mix 4+4 i Serie 3-4                      - bliver i rækken 

3.   Mix 4+4 i Serie 5                         - bliver i rækken 

4.   4 Herrer i serie 3 (Franks hold)     - rykker ned til serie 4 

5.   4 Herrer i serie 2 (Steens hold)     - rykker ned til serie 3 

6.   4 Herrer i serie 2 (Søren K.’s hold) – rykker op til serie 1   

 

Hvilket betyder at 3 hold bliver i rækkerne, to rykker ned og et enkelt rykker op. 

 

Derudover har Torsdags 2 holdet gennemført en undersøgelse for at afdække spillernes ønsker om 

hold-deltagelse og det betyder at vi i den nye sæson 2018/19 tilmelder endnu et herrehold i serie 2 

 

Udover at deltage i DGI’s Holdturnering har der også været pæn aktivitet på andre fronter.Vi har 

igen haft deltagere til Landsmesterskaberne, Vikingeturneringen, Danbo Open samt Pool cup 

turneringen i Værløse. Udover at deltage i de sædvanlige turneringer har de utrættelige Gallere 

også fået stablet en ny turnering på benene i samarbejde med Måløv. Måløv/Hareskov cup og jeg 

håber virkelig, at dette lokale initiativ vil blive en tilbagevendende begivenhed, ikke bare i år men 

også i de mange følgende år.    

Stor tak til Lone og Teddy der har været aktive arrangører af både mandag, onsdag og 

sommerbadminton samt drivkraft bag vores unikke tilbud til begyndere som foregår både tirsdag og 

onsdag.  

Derudover takkede Pia spilplanlæggere, holdledere og andre frivillige, der lægger kræfter og energi 

i Hareskov Badminton. Beretningen i sin helhed blev godkendt. 

 

c.  Ungdomsudvalgets beretning ved Stig Ljunggren, var meget optimistisk. Det ser ud til at gå 

mod bedre tider efter flere ”magre” sæsoner. Der har i år været meget stor interesse for at prøve 

at spille badminton og i aldersgruppen 9-12 år er der helt booket op både på drenge –og pigeholdet 

og p.t. er der 5 på ventelisten. Årsagen til den store interesse for badminton i disse år er fordi vi 

har formået at skabe nogle rigtig gode og trygge rammer for vores medlemmer. Flere af de 9-12 

årige er begyndt at tilmelde sig til de forskellige invitationsturneringer og det er et godt tegn. 

I aldersgruppen  13-19 år har der været en mindre afgang, men det skyldes lysten til nye 

udfordringer som  udlandsrejser, efterskoleophold, flytning m.v. 

Julehygge, klubmesterskaber og skovtur til Dyrehavsbakken ved sæsonens afslutning er blandt de 

mange aktiviteter de unge  mennesker deltager i. 

På nuværende tidspunkt har vi ca. 60 medlemmer i alderen 9-19 år. 

Ingen kender fremtiden, men som det ser ud nu er jeg meget forhåbningsfuld for de kommende år. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Ad - 3. Fremlæggelse til godkendelse af klubbens regnskab for 2017/18. 

 

I kassererens fravær gennemgik Søren Dansholm det reviderede og underskrevne regnskab og  

kommenterede undervejs diverse poster. Årets resultat var et underskud på   kr. 45.950,14. 

 

Der var pr. 31.12.17: 180 medlemmer som følger: under 25 år - 62 / over 25 år –118 / passive - 6. 
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Ad – 4.  Forslag fra bestyrelsen. 

 

Juleturnering afholdes lørdag den 1. december 2018, klubmesterskaberne afholdes i uge 17 -2019 

med finalefest lørdag den 27. april 2019. Kommende års budget. Kontingentet uændret.  

 

Ad - 5.  Indkomne forslag.   

Der var ingen indkomne forslag. 

 

Ad - 6. Valg til bestyrelsen. 

 

a.  Søren Dansholm   blev valgt som formand for 2 år. 

b.  Lisbeth Christensen    blev valgt som motionistformand for 2 år.  

c.  Ingrid Facius og Stig Ljunggren           blev valgt som medlemmer for 2 år    

d.  Christian Svenningsen                   blev valgt som suppleant for 1 år. 

e.  Jytte Nellemann         blev valgt som revisor for 2 år. 

e.  Preben Dan    blev valgt som revisorsuppleant for 1 år. 

 

Ad – 7.  Eventuelt. 

 

Søren Dansholm beklagede den fejlslagne flytning af onsdagsspillerne, nyt bedre tiltag forsøges. 

 

Forskellige forespørgsler på lys problemer i hallen. Tages op på hal mødet med Flemming Hansen. 

 

Boldkontrakt med RSL fornyes pr. 1. september 2018. 

 

Mødereferater fra bestyrelsen kommer på klubbens hjemmeside. 

 

HOLD SPORT er en god løsning vedr. tilmelding til træning men det fungerer ikke optimalt endnu!! 

Bestyrelsen vil prøve at forbedre det sammen med HOLD SPORT. Sende en guide til medlemmerne. 

 

Søren overrakte en gave til Pia og Steen Elmue som træder ud af bestyrelsen, med tak for mange  

års  godt samarbejde. 

 

 

 

Formanden sluttede mødet og takkede for god ro og orden.  

 

 

Mødet afsluttet kl. 21.30      Referatets rigtighed bekræftet:  01.11.2018 

 

 

 

 

______________________               ____________________            ______________________ 

 

Søren Dansholm  (formand)                Anders Rieber  (dirigent)                Ingrid Facius  (referent) 

 

     

     

 

 


