
KØGE NORD BADMINTON 

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 11. FEBRUAR 2020 

Deltagere var den samlede bestyrelse samt Torben Lind (suppleant). 

 Afbud fra Lasse Paaske-Møller (suppleant). 

 

1. ØKONOMI OG AKTIVITETER I UNGDOMSAFDELINGEN 

Der var enighed om, at vi skal satse på ungdomsafdelingen og så vidt muligt imødekomme de ønsker, 

ungdomstrænerne har mht. til aktiviteter, dog under hensyntagen til økonomien. 

Ungdomsafdelingens salg af lodder for Diabetesforeningen blev drøftet og det var positivt, at der 

forventes et overskud på ca. kr. 1.700, på trods af de problemer, der var omkring engagementet fra 

visse af ungdomsspillerne og deres forældre. Vores ungdomsleder måtte afgive en tro-og-love-

erklæring overfor Diabetesforeningen på den manglende afregning af lodder, der var blevet destrueret 

af ungdomsspillerne eller deres forældre. Det blev besluttet, at vi ikke agter at deltage i sådanne 

aktiviteter foreløbig. 

Vi har nu fået børneerklæringer for alle tre ungdomstrænere fra politiet uden bemærkninger. 

2. STRATEGIDRØFTELSE OM AFDELINGENS FREMTIDIGE AKTIVITETER OG ØKONOMI 

Foranlediget af de seneste års underskud og det budgetterede underskud for 2020, der tærer på 

egenkapitalen, blev afdelingens fremtidige økonomiske udvikling og aktivitetsniveau drøftet. Der var 

enighed om at fortsætte med de nuværende aktiviteter, særlig med ungdomsaktiviteter, uden en 

kontingentforhøjelse, i hvert fald for 2020, da det var holdningen, at formuen skal ”ud og arbejde” til 

fordel for medlemmerne og ikke blot ”samle støv” på bankkontoen. Der er dog en smertegrænse for 

størrelsen af egenkapitalen og en egenkapital svarende til et års kontingent blev der enighed om. 

Budgettet for 2020, der blev vedtaget på bestyrelsesmødet d. 5/11 2019, udviste et underskud på kr. 

7.315. Vi kan nu se, at underskuddet bliver væsentligt større. Otto fremlagde et revideret budget, der 

udviser et underskud på kr. 35.015. Det forventede øgede underskud skyldes hovedsageligt indkøb af 

nyt fugtskab på ca. kr. 15.000 samt yderligere udgifter til ungdomstrænere til honorar og kurser kr. 

7.000 en forudset i det oprindelige budget. Vi havde ansøgt om tilskud til fugtskabet hos Nordea 

Fonden, men fået afslag. 

Hvis vi ser bort fra den ekstraordinære udgift til fugtskabet, så vil en medlemstilgang i år, der dækker de 

ledige baner mandag og onsdag aften medvirke til en væsentlig reduktion af underskuddet. 

3. KLUBMESTERSKABET D. 18/4 

Tinne udarbejder opslag til vores skab i hallen og en egentlig indbydelse til medlemmerne, som Otto 

udsender, når den foreligger. 

4. AFSLUTNINGSFEST D. 18/4 

Grethe aftaler menu og pris med Linda i cafeteriet og sender det til Otto, der så udarbejder udkast til 

indbydelse til godkendelse af bestyrelsen.  



5. GENERALFORSAMLINGEN 

Der var desværre ikke indkommet nogen forslag til formandskandidat, så vi må forvente at fortsætte 

uden en formand men med et forretningsudvalg bestående af næstformand og kasserer. Der var heller 

ikke indkommet nogen forslag, bortset fra forslaget fra Torben Lind om navneændringen. Otto oplyste, 

at han i december havde meddelt Rishøj IF ved formanden Brian Larsen om forslaget, men havde ikke 

fået nogen tilbagemelding. 

Det blev besluttet, at Otto oplæser bestyrelsens beretning. 

Under behandlingen af budgettet for 2020 vil Otto omtale de yderligere omkostninger, der er kommet 

til, efter at budgettet for 2020 blev vedtaget af bestyrelsen i november. 

 

Ref. Otto 

 


