Referat fra ordinær generalforsamling i Køge Nord Badminton
Torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for 2021
4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2021
5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2022
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af regnskabskontrollant
9. Eventuelt
Ad 1. Torben Lind blev valgt til dirigent. Torben konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt ved direkte mail til alle medlemmerne.
Ad 2. Jytte Lind og Kim Cervin blev valgt som stemmetællere. Der var 14 medlemmer til
stede samt en ungdomstræner uden stemmeret.
Ad 3. Den skriftlige del af beretningen blev gennemgået af formanden Helge Gohr. Den
vedlægges referatet.
Beretningen gav anledning til en debat omkring ungdomsafdelingen, særlig den manglende
interesse og hjælp fra forældrenes side i aktiviteterne. Trænerteamet var til stede på
generalforsamlingen og der blev enighed om, at teamet indkalder til et møde med børnene
og forældrene for at drøfte fremtiden for ungdomsafdelingen og forældrenes holdning
hertil, herunder også en begrundelse for kontingentforhøjelsen og hvad egentligt børnene
får for deres kontingent. Der var ellers ingen bemærkninger til beretningen, der blev
godkendt.
Ad 4. Otto gennemgik årsregnskabet, der udviste et underskud på kr. 16.139 mod et
budgetteret underskud på kr. 19.765. Årsregnskabet var selvsagt præget af covid-19,
idet der havde været en tilbagegang i antal seniormedlemmer og begrænset salg af bolde,
da vi forærede et rør bolde til samtlige baner ved opstarten. Tilskud til arrangementer
blev mindre pga. det relativt få deltagere i jubilæumsfesten, som omtalt i beretningen.
Lokaleudgifterne var uændrede, idet vi var tvunget til at betale for hallen, selvom den var
nedlukket som følge af covid-19. Trænerudgifterne er steget, da vi nu er nødsaget til at
have to trænerteam til ungdomsafdelingen med to spilledage i stedet for en. Udlodningen
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fra Rishøj Idrætsforening på kr. 44.214 er blevet posteret direkte på egenkapitalen i
stedet for over driften, da det ikke er en driftsaktivitet.
Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet, der blev godkendt.
Ad 5. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for sæsonen 2022-23, bortset fra
kontingentet for ungdomsafdelingen, der blev foreslået forhøjet fra kr. 300 til kr. 600.
Der var en kort debat om behovet for forhøjelsen også som en opfølgning på debatten
under beretningen.
Otto gennemgik det fremlagte budget for 2022, der var udarbejdet i november 2021,
udvisende et underskud på kr. 17.885. Budgettet var udarbejdet under forudsætning af
en fremgang af medlemmer i sæsonen 2022-23 samt at der fortsat forventedes tilskud
til afholdelse af arrangementer.
Forslaget til kontingent og budget 2022 blev godkendt.
Ad 6. Der var indkommet et forslag til dagsordenen dateret d. 21/2 2022 fra et medlem,
John Fristeen som følger:
”Til bestyrelsen for badmintonafdelingen.
Punkt til dagsorden på den kommende generalforsamling.
Undertegnede har været medlem af badmintonafdelingen i mange år, og jeg har, som
mange andre haft stor glæde af samværet i (Rishøjhallen) i Køge Nord Idrætscenter.
Til en god aften med badmintonspil, hører naturligvis også samværet efter spillet, et
samvær som tidligere blev holdt i cafeteriet, og som var en hyggestund for alle, som
opholdt sig her. Med lukningen af cafeteriet, er der efter min mening, sket et stort
kulturtab for os som bor i området. Der for tillader jeg mig at opfordre bestyrelsen af
badmintonafdelingen til, at rette henvendelse til hovedbestyrelsen, for at få åbnet
cafeteriet”.
Torben Lind havde på vegne af bestyrelsen skriftligt meddelt John Fristeen, at det ikke
var en spørgsmål som vi kunne behandle på generalforsamlingen, alene af den grund at vi
ikke kan ændre det. Emnet ville blive drøfte under eventuelt på badmintons
generalforsamling, men der kan som bekendt ikke besluttes noget.
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Ad 7. På valg til bestyrelsen for 2 år var følgende:
Helge Gohr
Otto B. Andersen
Tinne Jensen
Sune Bach
Alle var villige til genvalg og blev valgt ind. Bestyrelsen består således af 7 personer.
Bestyrelsen konstituerer sig selv jf. § 10 stk. 2 på førstkommende bestyrelsesmøde.
På valg som suppleant for 2 år var Lasse Paaske-Møller, der var villig til genvalg og blev
valgt.
Ad 8. På valg som regnskabskontrollant for 2 år var Anja B. Cervin, der var villig til
genvalg og blev valgt.
Ad 9. Torben Lind gennemgik sit svar til John Fristeen, særligt om den begrænsede
indflydelse vi har på beslutningerne i Køge Nord Sport Center (KNSC) efter lukningen af
Rishøj I.F. hovedforening. Der er generalforsamling i KNSC d. 6. april kl. 19.00 og
beslutningen om lukningen af cafeteriet og hvad vi får, i stedet vil blive behandlet her.
Der var herefter en debat om vores relationer til KNSC og særligt problemerne med
harpiks. Vi er nogle stykker fra bestyrelsen, der vil deltage i KNSC’s generalforsamling og
vil bringe forholdene frem.

Torben Lind
dirigent
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