Referat fra ordinær generalforsamling i Køge Nord Badminton
Torsdag den 20. maj 2021 kl. 19.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens beretning for 2020
4. Aflæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab for 2020
5. Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens forslag til kontingent og budget for 2021
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af to regnskabskontrollanter
9. Eventuelt
Ad 1. Torben Lind blev valgt til dirigent. Torben konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt ved direkte mail til alle medlemmerne samt opslag på hjemmesiden.
Ad 2. Hans Henrik Nielsen og Jytte Lind blev valgt som stemmetællere. Der var 11
medlemmer til stede samt en ungdomstræner uden stemmeret.
Ad 3. Den skriftlige del af beretningen var udarbejdet pr. 15. marts 2021 og fremsendt
til medlemmerne. Den vedlægges referatet. Den skriftlige beretning blev af Otto
suppleret med følgende:
Nedlukningen og dermed lukning af indendørs idræt som følge af covid-19 fortsatte og
betød, at sæsonen var slut for seniorerne. På initiativ af ungdomstræner Jan Selck
Hansen startede ungdomsafdelingen op med udendørs løbetræning og badminton, når
vejret tillod det. D. 21/4 blev det igen muligt for børn og unge at træne indendørs, dog
begrænset til 25 personer. Det blev besluttet at forlænge sæsonen for
ungdomsafdelingen til udgangen af maj. Der er stor tilgang til ungdomsafdelingen, der nu
udgør 33 medlemmer, hvoraf hovedparten spiller både mandag og onsdag. Vi er snart ved
at nærme os smertegrænsen.
Med hensyn til holdturneringerne nåede ungdomsholdet at spille nogle få kampe og
seniorholdet kom aldrig i gang.
Vores 50-års jubilæumsfest var planlagt til d. 24/4 2021, men blev aflyst som følge af
covid-19. Vi håber i bestyrelsen at gennemføre festen til efteråret. Datoen for jubilæet
er d. 17/6 2021.
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Lukningen af Rishøj IF (hovedforeningen) er endnu ikke afsluttet, men det forventes at
ske i løbet af juni.
Der var ingen bemærkninger til beretningen, der blev godkendt.
Ad 4. Otto gennemgik årsregnskabet, der var udsendt til medlemmerne i udkast d. 15/3.
Årsregnskabet var selvsagt præget af covid-19, idet der ikke havde været nogen tilskud
til arrangementer, herunder afslutningsfesten i april. Af større udgiftsposter nævnte
Otto købet af nyt fugtskab for kr. 71.812 i marts.
Der var ingen bemærkninger til årsregnskabet, der blev godkendt.
Ad 5. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for sæsonen 2021-22, hvilket også var
meddelt ud til medlemmerne d. 15/3. Der var bred enighed om, at kontingentet på kr. 300
for ungdomsspillerne for at træne to timer, to gange om ugen var extremt billigt. Der
blev fremsat bemærkning om at hæve kontingentet med kr. 100 for sæsonen 2022-23 og
bestyrelsen vil tage det med i overvejelserne.
Otto gennemgik det fremlagte budget for 2021, der var udarbejdet i november 2020,
udvisende et underskud på kr. 19.765. Budgettet var udarbejdet under forudsætning af,
at covid-19 pandemien ikke betød en tilbagegang af medlemmer i sæsonen 2021-22.
Forslaget til kontingent og budget 2021 blev godkendt.
Ad 6. Der var indkommet forslag fra bestyrelsen om revisioner til de vedtægter, der blev
godkendt på den ekstraordinære generalforsamling d. 5/11 2020. Forslagene var udsendt
til medlemmerne d. 18/3 2021.
Otto oplyste, at ændringsforslagene til §§ 5 og 6 var forslag fra Køge Kommune, medens
ændringsforslagene til §§ 3, 7 og 10 var forslag fra DGI.
Forslagene blev vedtaget.
Ad 7. Da ændringsforslagene til vedtægternes §§ 7 og 10 blev vedtaget jf. punkt 6. skal
der vælges 1-3 bestyrelsesmedlemmer. På valg til bestyrelsen for 2 år var følgende:
Margit Nielsen
Aase Herbo-Rasmussen
Grethe Cardel
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 Torben Lind, der var villig til genvalg og blev valgt.
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