
Generalforsamling Slangerup Badminton klub 28-04-2016 

A. Valg af dirigent 

B. Optælling af fremmødte stemmer 

C. Bestyrelsens beretning 

D. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse 

E. Godkendelse af kontingent 

F. Indkomne forslag  ( 2 forslag er modtaget ) 

G. Valg af Spillerudvalgs formand for 1 år,  Anja G. Thomsen ønsker genvalg 

H. Valg af 2 spillerudvalgs medlemmer 

I. Valg til Bestyrelsen, Claus M. ønsker genvalg  

J. Valg til Bestyrelsen, Finn M. er ”fratrådt” vi foreslår Allan Hedberg (for 1 år) 

K. Valg til Bestyrelsen, Anne ønsker ikke genvalg vi foreslår Michael Stehr 

L. Valg til Bestyrelsen, Peter Helm ønsker genvalg 

M. Valg af revisor, Lars Jung ønsker genvalg 
 

N. Eventuelt 

Ad A) Lars Jung blev valgt og konstaterede at indkaldelsen pr. mail den 4/4-2016 er rettidig med 3 

ugers varsel. 

Ad B) 19 fremmødte, 16 stemmeberettigede optalt 

Ad C) Bestyrelsens beretninger: 

Beretning fra Formanden: 

 

Slangerup Badmintonklub er særdeles sund og klar til fremtiden. Fundamentet er bygget til noget 

stort og det består af: 

 

En Sund økonomi 

• Antallet af medlemmer i motion-senior har været pænt stigende, vi har i denne sæson 
været fyldt op på næsten alle baner. På nogle hold er der faktisk overfyldt så vi enkelte 
gange har været for mange i hallen. I ungdomsafdelingen har der været en lille 
tilbagegang men som ser ud til at være vendt igen. Der har været styr på udgifterne og de 
er holdt på et godt lav niveau.                                     
Sponsorer er vigtige for økonomien og her har vi stadig en udfordring. Sponsor krisen 
kradser stadig men vi har heldigvis været i stand til at finde nye mindre sponsorer.   

Klubben har igen i år haft et pænt overskud ( kommer ind på det ved regnskab ) 

 

 



Stærk bestyrelse 

• Den nuværende bestyrelse har en god sammensætning med en fin blanding hvad 
angår alder og køn. Så vi vil stadig være dynamiske og sikre at vi ikke går i stå.   

• Anne har valg at stoppe og 1000 tak for dit fantastiske arbejde. Vildt hvad der er 
kommet igennem den afdeling. Bl.a. årets ungdomsklub i DGI og en masse andre 
aktiviteter 

• Møder og arbejde i bestyrelsen er præget af effektivitet og fokus. De seneste år har 
der været afholdt 6-7 møder pr. sæson. 

• Desværre mistede vi Motionistformand Finn Mahler, et mange årigt medlem af 
bestyrelsen 
 

Trænere og frivillige kræfter 

• Trænerteamet er styrket i år. Torben er stadig omdrejningspunktet med stor støtte fra 
Wenyan, Nicklas og Michael og de andre hjælpetrænere som gør at vi stadig ligger 
på et højt niveau på ungdomssiden. Flere unge spillere er også hjælpetræner. 

• Der hvor vi har styrket klubben er bla. ved at ungdomsafdelingen har været god til at 
rekruttere frivillige kræfter – her er vi afhængige af, at forældre vil give en hånd 
med. 
 

Basis for udvikling af klubben 

• Ungdomsafdelingen kører for fuld kraft og vil i kommende sæson fortsætte SFO 
samarbejde som har vist sig at være en stor succes, mange nye ungdomsspillere er 
kommet til. Ungdoms turneringer har vi fortsat et stort aktivitets niveau på. Senior 
afdelingen ønsker lidt nyt til træningen og derfor har vi lavet en aftale med Michael 
fra Roskilde som tager senior træningen tirsdag aften. 

• Motions afdelingen har stadig gang i ældre Badminton om formiddagen så der nu er 
næsten fuldt hold, og så har klubben afholdt sin anden motionsturnering (Nytårscup 
bliver omdøbt til MahlersCup) met et fantastisk fremmøde som lover godt for 
kommende turneringer. 

• Halfordeling i Frederikssund kommune har vedtaget at vi fra kommende sæson har 
hal 1 alle dage. Det giver selvfølgelig nogle udfordringer med hvem skal spille hvor 
og hvornår ( vi har lavet et oplæg ). 

 

Så skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til vores sponsorer Slangerup Brugsforening, OK, Li 

Ning, MB Classic , JS Anlæg, Dækcentralen, Dalgård serigrafi, Advokat Sten Hermann Thomsen, 

Estate Eldrup & Nilson & JC Nedrivning. De gør det muligt for os at søsætte mange aktiviteter 

uden at være nervøse for klubbens økonomi. 

Til sidst en tak til alle trænere, holdledere og alle der har givet en hånd med i årets løb. Dette kan 

ikke vurderes højt nok. Selvfølgelig også en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde, som jeg 

er sikker på vil fortsætte fremover. 

Beretning for ungdomsafdelingen: 

Hvis man ser på medlemstallet for badminton på landsplan, så er det faldet gennem de sidste 10 år – 

og specielt i de sidste par år har faldet været stort. 

I den forbindelse har jeg kigget på medlemstallet for de sidste ti år i ungdomsafdelingen i Slangerup 

Badmintonklub. 



En sæson starter altid med, at der er et fald i medlemstallet, da der altid er spillere, der vælger at 

stoppe med at spille badminton. I løbet af sæsonen kommer der så efterhånden flere og flere spillere 

til.  

Jeg har derfor kigget på medlemstallene i slutningen af en sæson.  

Vi har år med et større eller mindre fald i medlemstallet, vi har år med større eller mindre fremgang, 

og tal skal jo også altid tages med et vist forbehold, men set over tid har vi faktisk fordoblet vores 

medlemstal, og de sidste flere år ligger vi stabilt på ca. 90 medlemmer. 

Jeg tror, at det er fordi, vi har en god klub: 

- Vi har engagerede trænere og hjælpetrænere 
- Der er en god stemning i hallen 
- Vi har et højt informationsniveau 
- Vi er synlige 
- Vi arrangerer mange ting, der binder spillerne sammen socialt 

o Breddearrangementer for de nyeste og yngste spillere og/eller 2 timers stævner 
o Juleafslutning 
o Badmintonskole i vinterferien 
o Inspirationstræning med DGI 
o Påskebadminton 
o Sommerbadminton 
o Afholder 3 åbne turneringer 
o Fælles tur til LBS (i år deltog 16 spillere, hvilket er en fordobling fra sidste år) 

 
Alle disse ting gør også, at der er rigtig mange spillere, der gerne vil forbedre deres spil og deltage i 

Holdturneringen og i Individuelle turneringer. 

I sæson 15-16 har vi haft i alt 37 spillere, der har deltaget i Holdturnering og Individuelle 

turneringer - heraf har langt de fleste optjent point til ranglisten. 

Det har betydet, at 14 spillere er rykket en række op og 1 enkelt spiller er rykket 2 rækker op i løbet 
af sæsonen. Oprykningerne er på alle niveauer – helt fra oprykninger fra D til C og op til at vi nu 
har 1 M-spiller og 1 E-spiller. 

Det viser, at vi kan rumme både bredden og talentet. 

Og – det, tror jeg, er en anden meget væsentlig årsag til, at vi stadig har mange ungdomsspillere. 

At der er mange flotte resultater, ses også af, at  

- der er 13 spillere, der har deltaget ved Individuel LM, og spillerne kom hjem med flere 1., 2. 
og 3. pladser 

- af de 6 hold, der er tilmeldt Holdturneringen, er der 2 hold, der har vundet deres række og 
dermed kvalificeret sig både til ”Danmarks bedste Ungdomshold” og 
Sjællandsmesterskaberne. Begge hold vandt guld i begge turneringer 

- ved Danmarksmesterskaberne for ungdom var der 2 spillere, der blev Danmarksmestre 
- der i alt er indkasseret 38*Guld, 28*Sølv og 12*Bronze i de individuelle turneringer 

(opgjort den 17. april) 
 

Alle disse flotte resultater har også ført til, at 10 af vore spillere modtog anerkendelser for deres 
præstationer i årets løb ved Frederikssund Kommunes Idræts- og lederprisfest den 29. februar 2016. 

Så, sæson 15/16 har været et rigtig fint badminton år. 

 



Beretning fra Motionistafdeling: 

Generelt en sæson med god aktivitet på banerne til daglig og i eksterne hold-turneringer og 

individuelle turneringer. 

Inden sæsonen blev en et ændret udbud af fælles-spil hold drøftet med målet om at skabe mere 

homogene hold således at deltagelse på et fællesspil giver så jævnbyrdige og udfordrende kampe 

som muligt. 

Konkret udmøntede det sig i 3 mix-hold henholdsvis mandag, tirsdag og onsdag. Kommunikationen 

kunne have været bedre, men holdene blev landet med fin tilslutning og den ser kun ud til at blive 

større i den kommende sæson, endog med internationalt islæt. 

Baneleje-delen kan næste melde alt udsolgt og den løbende dialog med en del af banelejerne 

indikerer at det fortsat skal være en del af udbuddet. 

Egne weekend-arrangementer har der været ambitioner om, men ikke overskud til at gennemføre. 

Det er jeg sikker på at vi får gjort mere ved fremadrettet. 

Nytårscuppen blev gennemført og med en super planlægning og afvikling af Brian, Tenna og Allan. 

Der er altid læringspunkter og den lidt højrøstede fanskare sidst på eftermiddagen skulle have været 

håndteret bedre. Tak til Felix Vine, Humlehuset, Shorty og MB-Classic for sponsorat til præmier. 

DGI-Nordsjællands største klub i forhold til motionist-hold. 11 stk. fordelt som: 

2 mix-hold, 1 8H-hold (Vandt rækken), 8 4H-hold  

Som den sociale klub vi er, er resultaterne fine. 2 nedrykninger/sidstepladser og 2 

oprykninger/pulje-sejr og deltagelse ved LM med en sølvmedalje i B-rækken til følge. En stor ros til 

holdlederne som ansvarligt og pligtopfyldende sørger for afvikling af kampe og meget få 

aflysninger. 

Alt i alt en fin sæson med et godt fundament for fremtiden og videreudvikling af aktiviteter og 

information om samme. Er sikker på at hvis GF vælger ham at Allan kan drive motionist videre 

med hjælp fra flere andre der giver et nap med. 

Beretning fra Seniorafdelingen: 

Senior træningen i Slangerup Badminton, er sund og med god trivsel, på træningen. Vi har et 

fantastisk sammenhold og nyder vores træning sammen. Vi er er dygtige til at hjælpe hinanden, så 

alle får den optimale træning. 

Vores mål for 2015/16 var, at 1´ste holdet skulle rykke op i serie 1, dette ønske kunne vi desværre 

ikke indfri.  

Vi har ikke opgivet, men satser på at kunne indfri vores ønske om oprykning i 2016/17. 

Vores 2. hold har været en god blanding af seniorer og ungdoms spillere. Dette har givet et rigtigt 

godt sammenhold og har været rigtig god kamp træning for ungdomsspillerne, så dette vil vi 

fortsætte med i 2016/17. 

Vi har prøvet på, at indvie nogle af de bedste ungdoms spillere på senior træningen og vi syntes at 

det er blevet rigtig godt modtaget, så det fortsætter vi med i 2016/17. Dette giver et rigtig godt 

sammenhold, på senior træningen, og hjælper samtidig ungdomsspillerne med, at få en god 

overgang til senior spillet. 





Budget 2015 Regnskab 2015 Budget 2016
INDTÆGTER

1004 Passiv kontingent 0
1049 Booking indtægter 0
1050 Ungdom kontingent 80000 86750 80000
1060 Senior/Veteran kontingent 30000 22500 25000
1070 Motionist kontingent 120000 143805 125000
1090 Event tilmeldinger 25000 19995 20000

Event ungdom 35000 105435 90000
Kontingenter total 290000 378485 340000
TILSKUD

1100 Medlemstilskud (kommunen) 40000 59852,2 50000
Tilskud total 40000 59852,2 50000
SALGSINDTÆGTER

1310 Boldsalg 30000 54116 60000
Tøjsalg 5000 6283 15000
Salgsindtægter total 35000 60399 75000
ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER

Anonnce/Reklameindtægter total 0
SPONSORINDTÆGTER

1800 sponsorindtægt 47125 43000 43000
Sponsorindtægter total 47125 43000 43000
ØVRIGE INDTÆGTER

Indtægter total 412125 541736,2 508000
UDGIFTER

OMKOSTNINGSGODTGØRELSE

Omkostningsgodtgørelse træner 
senior/Veteran/ungdo 178000 181736,21 225000

2210 Omkostningsgodtgørelse Motionist 0
2230 UDGIFTER GODTGØRELSE 178000 181736,21 225000

Generalforsamling 1000 1282 1500
2500 Bestyrelse 4000 3626 4000
0 Udgifter udvalg total 5000 4908 5500

ADMINISTRATION

Kontorartikler 0
3000 Porto 0
3010 Telefon/internet 0
3020 Annoncer 0
3030 Edb-udgifter 2000 705 1000
3040 Klubmodul 11000 12441 14000
3041 Hjemmeside 45
3050 Forsikringer 0
3060 Revisor 0
3070 Tryksager 0
3080 Mødeudgifter 500 758 1000
3090 Gaver & Blomster 1000 450 1000
3100 Præmier 10000 2400 3000
3110 Mindre anskaffelser 4065,4 5000
3120 Kontingenter 13500 6052,2 7000
3130 Adminstrationsudgifter total 38000 26916,6 32000
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STÆVNER

Stævner senior 4000 1825 4000
3210 Stævner ungdom 25000 28283,63 30000
3220 Stævner Motionist 5000 2809,64 5000
3230 Stævner total 34000 32918,27 39000

ANDRE ARRANGMENTER

Ungdoms aktiviteter 10000 19890,17 20000
3410 Senior/veteran aktiviteter 0
3411 Motionist aktiviteter 8493 15000
3412 U15 Turnering 0
3415 Klub arr. 0
3420 Fester 12000 9779 10000
3430 Forplejning vedr. holdkampe 0
3440 Andre arrangement total 22000 38162,17 45000

HOLDTURNERING 0
3499 Ungdom holdturnering 3500 3250 3500
3510 Senior/veteran holdturnering 2000 4430 4500
3520 Motionist Holdturnering 4000 5350 5000
3530 Bøder 0
3540 Holdturnering total 9500 13030 13000

BOLDE OG TØJ UDGIFTER

Boldkøb 110000 128562,5 130000
3610 Tøj køb 4000 6312,5 40000
3620 Bolde og tøj udgifter total 114000 134875 170000

DIVERSE UDGIFTER

Diverse udgifter 5000 0 41000
3700 KURSER 5500 9020 10000
3710 Diverseudgifter total 10500 9020 51000

AFSKRIVNINGER

Afskrivning på edb 0
7030 Afskrivninger total 0

FINASIELLE POSTER

Renteindtægter 0
7200 Renteudgifter 0
7210 Diverse gebyrer 2500 2268,33 2500
7240 Finansielle poster total 2500 -2268,33 2500

EKSTRAORDINÆRE POSTER

Ekstraordinære indtægter 0
7500 Ekstraordinære udgifter 0
7501 Tab på medlemmer 0
7510 Ekstraordinære poster total 0

UDGIFTER I ALT 413500 -443834,58 583000
DRIFTEN TOTAL -1375 97901,62 -75000
AKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

Inventar anskaffelsessum

8120 Inventar, akk afskrivninger

8130 Edb anskaffelsessum

8140 Edb, akk afskrivninger



8150 Materielle anlægsaktiver total

TILGODEHAVENDER

Debitorsamlekonto 34000
8300 Skyldig kontingent 0
8310 Andre tilgodehavender 6250
8320 Tilgodehavender total 40250

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

Aktier 0
8400 Finansielle anlægsaktiver tota 0

VAREBEHOLDNING

Varebeholdning total 0
LIKVIDE BEHOLDNINGER

Bank 23432
8620 Bank - PBS indtægter 480256,69
8630 Bank - høj rente 0
8640 Likvide beholdninger total 503688,69

AKTIVER TOTAL 543938,69
PASSIVER

Egenkapital

Egenkapital primo 276097,96
9000 Årets resultat 97901,62
9010 Egenkapital total 373999,58

KORTFRISTET GÆLD

Varekreditorer 0
9400 Øvrige kreditorer 0
9450 Kortfristetgæld total 0

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Skyldig A-skat 0
9530 Skyldig AM-bidrag 0
9540 Skyldig ATP 0
9550 Skyldig feriefond 0
9560 Offentlige myndigheder total 0

ANDEN GÆLD

Skyldige omkostninger 4376,75
9700 Skyldig træner godtgørelse 148000
9710 Sponsorkonto 0
9720 Anden gæld total 152376,75

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

Periodeafgrænsningsposter 17562,36
9800 Periodeafgrænsningsposter tota 17562,36

PASSIVER TOTAL 543938,69




