KØGE NORD BADMINTON
REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 26. NOVEMBER 2020
Deltagere var den samlede bestyrelse med undtagelse af Grethe og Margit (afbud) samt Torben Lind og
Lasse Paaske-Møller (suppleanter).

1. SÆSONOPSTART MED COVID-19 OG UDVIKLING I MEDLEMSTALLET
Vi startede sæsonen op under hensyntagen til de begrænsninger, som covid-19 medførte, herunder
stærk begrænsning i brug af omklædningsfaciliteter og badene. I mail til samtlige medlemmer gjorde vi
rede for de forhold, som bør overholdes af spillerne.
De nye restriktioner, der blev annonceret af statsministeren fredag d. 23/10, hvor bl.a.
forsamlingsforbuddet blev sænket til 10 personer fra mandag d. 26/10 og fire uger frem, betød at vi
efter vejledning af DGI og i samråd med centerlederen blev nødsaget til kun at anvende 3 af hallens 6
baner for seniorafdelingen. Som den umiddelbare bedste løsning valgte bestyrelsen at spillerne på
mandags- og onsdagsholdet kun kunne spille hver anden uge i de 4 uger. De nye restriktioner fik kun
mindre betydning for torsdagsholdet og ingen betydning for ungdomsafdelingen, der var undtaget fra
de strammere restriktioner. Efter ihærdigt arbejde fra Tinne og Helge, herunder kontakt med
kulturministeriet, blev det muligt at spille på alle 6 baner fra d. 2/11 med skyldig hensyntagen til
forsamlingsforbuddet på 10 personer. Dette blev meldt ud til samtlige medlemmer d. 2/11. Det er
vores opfattelse, at medlemmerne har forstået restriktionerne og efterlever dem. Den efterfølgende
forlængelse af ovennævnte restriktioner har ingen indflydelse på badminton.
I begyndelsen af sæsonen var der en vis tilbageholdenhed af tilmeldinger, men i dag er vi 143
medlemmer, hvoraf 106 er mænd og 37 kvinder.
2. UNGDOMSAFDELINGEN
Der er 31 medlemmer i ungdomsafdelingen, hvoraf de fleste spiller både mandag og onsdag og det kan
mærkes, at de bliver bedre af den øgede aktivitet.
Vi har tilmeldt et hold til DGI’s holdturneringer og det er spillerne glade for. Herudover er der en
interesse for deltagelse i stævner, særlig når klubben betaler indskuddet og der er tilmelding til stævner
d. 6. og 12. december.
Der kommer stadigvæk henvendelser om muligt medlemskab af ungdomsafdelingen og vi nærmer os
nok smertegrænsen.
Vi har fået en henvendelse fra en sponsor om sponsorering af trøjer til medlemmerne af
ungdomsafdelingen for kr. 5.000. Vi accepterede glædeligt tilbuddet og har igangsat arbejdet med at
købe trøjer med tryk til samtlige 31 medlemmer. Trøjerne bliver medlemmernes ejendom og de skal
selv stå for vask af trøjerne.
Vi indhenter børneerklæring hos politiet hver gang, vi får en ny ungdomstræner. En gang om året,
gerne i december, bekræfter vi overfor Køge Kommune, at vi indhenter børneerklæringer. Dette er en
forudsætning for at kunne ansøge om tilskud. Børneerklæringerne opbevares elektronisk i foreningens
e-box af hensyn til fortroligheden
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3. SENIORAFDELINGEN
Vi har flere ledige baner særlig om onsdagen. Hvis der er nogen af vores medlemmer, der spørger om
de må spille på dem, er det ok, indtil der er andre, der efterspørger baner.
4. TORSDAGSHOLDET
Der er 35 medlemmer på torsdagsholdet, men ikke så mange der deltager pt, sikkert på grund af covid19.
5. RELATIONEN TIL KØGE NORD SPORT CENTER
Til at forestå udlejning af lokaler i Køge Nord Sport Center er der jf. vedtægternes § 9 nedsat et
Haludvalg på 5 medlemmer, hvori Rishøj IF har et medlem. Ved fordeling af lokaler prioriterer
Haludvalget efter nogle principper, hvoraf foreninger, der er tilsluttet Rishøj IF, prioriteres før andre
lejere.
Vi har frygtet, at lukningen af Rishøj IF kunne påvirke vores forhold til Køge Nord Sport Center, men det
har ikke betydet aflysninger (bortset fra en mandag eftermiddag efter efterårsferien, hvor
ungdomsafdelingen ikke kunne træne som følge af, at sport centret skulle bruge den til et større
arrangement, der også gav omsætning til cafeteriet).
På repræsentantskabsmødet d. 26/8 var der ingen beretning fra Haludvalget, da det ikke havde afholdt
nogen møder i 2019.
6. RISHØJ IF´S OPHØR OG AFVIKLING OG KONSEKVENSER HERAF
Vi har været nødsaget til at revidere vores vedtægter og et udvalg bestående af Sune, Torben og Otto
udarbejdede et udkast til vedtægterne, der blev udsendt i udkast til bestyrelsen. Det er efterfølgende
blevet gennemset af Køge Kommune og kunne forventes godkendt efter få rettelser. De rettede
vedtægter blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 5/11 og senere godkendt af Køge
Kommune, dog med forslag til få rettelser, der fremlægges på næste ordinære generalforsamling. De
reviderede vedtægter er også sendt til Brian Larsen og Pia Thøgersen, Rishøj If som dokumentation for,
at vi er berettiget til at modtage vores andel af udlodningen af formuen fra Rishøj IF.
Rishøj IF´s sponsoraftale med OK/SuperBrugsen ophører selvsagt pr. 31/12 2020. Det betyder, at de
medlemmer af afdelingerne i Rishøj IF, der har doneret deres sponsorbidrag til Rishøj IF, pr. 1/1 2021
skal finde en anden forening at donere bidraget til. Det blev besluttet, at Otto kontakter Brugsuddeler
Per Nørholm om en mulig sponsoraftale fra 1/1 2021.
7. KONTINGENTSTRUKTUR
Otto gennemgik den nuværende kontingentstruktur for medlemskab af foreningen og der var enighed i
ikke at foreslå nogen ændring på den næste generalforsamling.
8. ØKONOMI
Otto havde til mødet fremsendt en budgetopfølgning pr. 18/11, der udviser et underskud for 2020 på
kr. 6.830 mod et oprindeligt budgetteret underskud på kr. 16.015 og et underskud på kr. 21.812 for
2019. Det stærkt forbedret resultat skyldes hovedsageligt aflysning af arrangementer som følge af
covid-19 reduceret med køb af nyt varmeskab til boldene.
Desuden blev der fremlagt et budget for 2021 med et underskud på kr. 19.765. Det budgetterede
resultat skal ses i relation til budgettet for 2020, idet vi forventer at vende tilbage til et normalt år med
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tilskud til arrangementer (jubilæumsfest mm). Vi skal prøve at rekruttere flere medlemmer, så vi kan få
udnyttet de ledige baner. Sune har en god kontakt til Campus og han vil følge den op med hensyn til et
særligt tilbud til de mange unge, der bor i de nye ungdomsboliger.
9. MEDLEM AF DGI
Vi har tidligere været medlem af DGI Midt- og Vestsjælland gennem Rishøj IF, der også har betalt
kontingentet på vores vegne. Som følge af Rishøj IF´s lukning pr 31/12 2020 bliver vi nødsaget til selv at
melde os ind i DGI. Kontingentet vil blive kr. 600 + kr. 8 pr. medlem (baseret på antal medlemmer pr
31/12 2020 bliver det kr. 1.768). For at kunne deltage i holdturneringerne i DGI er vi nødt til at være
medlem. Otto foretager indmeldingen i DGI. Vi er også medlem af Badminton Danmark, hvor vi betalte
et kontingent i 2020 på kr. 2.250.
Kontingentet til DGI indeholder en forsikring i Tryg, som er identisk med den forsikring, vi har tegnet i
Badminton Danmark og som vi i 2020 betalte kr. 604,44 i præmie for. Vi har således været dobbelt
forsikret i formentligt flere år. Otto kontakter Badminton Danmark og undersøger forsikringsforholdene
og opsiger forsikringen hos Badminton Danmark, hvis muligt.
10. GENERALFORSAMLING I 2021
Vi gennemgik dagsordenen for den ordinære generalforsamling i 2021. Otto fremlagde et forslag til
agenda. Generalforsamlingen skal i henhold til de reviderede vedtægter afholdes inden udgangen af
marts. Vi fastlagde en foreløbig dato til d. 9/2, men det afhænger af restriktionerne om
forsamlingsforbudet.
Ad. 1. Torben Lind accepterede af være dirigent
Ad. 3. Otto skriver udkast til bestyrelsens beretning og Helge fremlægger den
Ad. 4. Otto fremlægger det reviderede årsregnskab og gennemgår dette
Ad. 5. Otto fremlægger forslag til kontingent (foreslår uændret kontingent) og budget for 2021
Ad. 6. Bestyrelsen fremsætter forslag om mindre revisioner til vedtægterne. Otto udarbejder forslaget
Ad. 7. Ovenstående forslag indeholder bl.a. at bestyrelsen i stedet for 5 medlemmer skal være mindst 5
medlemmer. Det vil så være muligt at vælge mindst 3 medlemmer i 2021
11. 50-ÅRS JUBILÆUM D. 17/6
Oprindeligt var det besluttet at afholde festen lørdag d. 19/6 og der var bestilt både hal A til
klubmesterskab og lokale 1 til festen, hvor der også var arrangeret musik. Det blev imidlertid besluttet,
at det ville være for sent at afholde festen i juni, da de fleste medlemmer var på ferie. Det blev i stedet
besluttet at flytte festen mv. til lørdag d. 24/4. Otto påtog sig at aflyse d. 19/6 og bestille lokaler mv til
d. 24/4. Der skal senere nedsættes et festudvalg, der bl.a. skal drøfte menu mv med Linda. Tinne sørger
for klubmesterskab, hvis det bliver aktuelt.
12. EVENTUELT
Sune oplyste, at han er inviteret til at deltage i foreningen ”get to sport”.
Sune oplyste desuden, at ungdomsafdelingen påtænker et arrangement i januar for at få de unge væk
fra gaderne. Det er endnu usikkert om det bliver til noget.
Ref. Aase/Otto
3

