
Generalforsamling Slangerup Badminton klub 17-03-2015 

A. Valg af dirigent 

B. Optælling af fremmødte stemmer 

C. Bestyrelsens beretning 

D. Regnskabets fremlæggelse og godkendelse 

E. Godkendelse af kontingent 

F. Indkomne forslag  ( Ingen ) 

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

H. Valg af 2 spillerudvalgs medlemmer (Anja finder 2 seniorer og orienterer bestyrelsen) 

I . Valg til Bestyrelsen, Claus H. ønsker genvalg  

J. Valg til Bestyrelsen, Finn M. ønsker genvalg 

K. Valg til Bestyrelsen, Tenna ønsker genvalg 

L. Valg af Revisor, Børge ønsker genvalg 

M. Eventuelt 
 

Ad A) Lars Jung blev valgt og konstaterede at indkaldelsen pr. mail den 24.02 er rettidig. 

Ad B) 13 fremmødte, 12 stemmeberettiget optalt 

Ad C)  

FORMANDSBERETNING GENERALFORSAMLING 17. MARTS 2015: 

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, den nye skolereform 
har haft en indflydelse på udviklingen 

•  Der har været styr på udgifterne og de er holdt på et godt lav niveau. Bortset fra planlagt/budgetteret 
Jubilæumsfest som gik rigtig godt                                    

 

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 find nye mindre sponsorer.   

Stærk bestyrelse 

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

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

• Ungdomsafdelingen er i denne sæson blevet udnævnt til årets ungdomsklub i DGI super flot det kan vi godt være 
stolte af. 

 



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 at ungdomsafdelingen har været god til at rekruttere frivillige kræfter – specielt 
ungdommen og aktiviteter her er afhængige af, at forældre vil give en hånd med. 

 

Basis for udvikling af klubben 

• Ungdomsafdelingen kører for fuld kraft og vil i kommende sæson udvide med endnu mere SFO samarbejde. Det 
har vist sig at være en stor succes hvor mange nye ungdomsspillere er kommet til. Ungdomsturneringer er nu oppe 
på 3 stk. i sæsonen, godt gået. 

• Motionsafdelingen har stadig gang i ældre Badminton om formiddagen så der nu er næsten fuldt hold, og så har 
klubben afholdt sin første motionsturnering (Nytårscup ) fantastisk debut og det lover godt for kommende 
turneringer. 

 

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 & JD 
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 fra ungdomsafdelingen i sæsonen 2014/2015: 
 
Som vi også sagde sidste år, så ønsker vi, at ungdomsafdelingen både skal rumme bredden og talentet. 

Det sikrer vi ved både at tilbyde træning på almindelige badmintonhold, forælder/barn hold, turneringshold og på 
talentholdet. Vi har desuden fortsat vores samarbejde med Byvangskolens SFO, der kommer og træner hos os en time 
om ugen. 

Til at varetage undervisningen på de mange niveauer har vi 4 trænere (Wenyan, Nicklas, Michael og Torben) og 5 
hjælpetrænere (Frederikke Sørensen, Julie Steensig, Helene Stehr, Daniel Jørgensen og Jeppe Børrild), der alle er 
meget engagerede og altid parate til at hjælpe. Stor tak til alle trænere og hjælpetrænere. 
Et af vore mål for denne sæson var, at trænere og hjælpetrænere havde mulighed for at videreuddanne sig, og det er 
blevet opfyldt. Vi har haft deltagelse i 8 hjælpetrænerkurser og 2 trænerkurser. 
 
Ungdomsudvalget (USU), der nu består af 4 medlemmer (Henrik Jørgensen, Michael Stehr, Henrik Ringe og jeg), 
arbejder hele tiden på, at der er et højt informationsniveau og en god kommunikation mellem trænere, hjælpetrænere 
og USU, således at der er en rød tråd i den tilbudte træning på tværs af de enkelte hold.  
 
Ligeledes arbejder vi hele tiden på, at alle spillere og forælder får al relevant information, således at alle ved, hvordan 
træningen foregår i klubben, og hvor man skal henvende sig, hvis man har spørgsmål, kommentarer eller lignende. 
 
Vi startede sæsonen med at have lige godt 60 ungdomsmedlemmer, hvilket var ca. 2/3 af medlemstallet ved slutningen 
af sæson 13 - 14. En af forklaringerne på dette er, at flere spillerne nu skal være længere i skole. 
I løbet af sæsonen har vi dog fået rigtig mange nye spillere i de yngste årgange. Årgange, der har mulighed for at nå at 
komme til træning kl. 15. 
Vi har derfor nu lige knap 100 medlemmer - ca. samme antal som sidste sæson. 
 
Vi håber, at de fleste af disse spillere har lyst til at fortsætte med at træne i sæson 15 - 16. 
 
For der er rigtig mange af vore spillere, der har lyst til at udfordre og forbedre sig selv. Mange vil gerne træne mange 
timer, og heldigvis har vi i år haft mulighed for at tilbyde ekstra træningstimer til de fleste af vore spillere, ligesom vi 
også har haft mulighed for at tilbyde specialtræning for nogle af spillerne. 
 
At spillerne har lyst til at spille meget badminton ses også på de mange, der har lyst til at deltage i Holdturneringen og 
i Individuelle turneringer. 



 
Holdturnering. 

Igen i år har vi haft rigtig god tilslutning til holdturneringen, og for første gang har vi haft et U9 hold tilmeldt.  

Der er 7 hold, der har deltaget i holdturneringen, disse 7 hold har bestået af 37 spillere. 

U9 holdet er blevet puljevindere, og vi har 2 hold, som har kvalificeret sig til finalerne i Danmarks Bedste 
Ungdomshold (det, der tidligere hed Landsmesterskaber for hold). 

Individuelle turneringer. 

Vi har haft virkelig mange spillere, som har været ude for at spille turnerings badminton, hvilket jo er en herlig 
udvikling. 

Vi har igennem de seneste år fået en bredere og bredere skare af spillere som finder turneringsbadminton interessant. 

I løbet af sæsonen har 38 spillere fået rangliste point enten via holdturnering eller individuelle turneringer, og der er 
12 spillere, som har rykket 1 eller flere niveauer frem. 

I efteråret havde vi 7 spillere med til DGI’s Landsbadmintonstævne, og vi vil igen gøre stor reklame for at få endnu 
flere spillere med næste sæson, således at vi kan gøre LBS til en klubtur, som der er tradition for, at man deltager i. 

I år har vi haft rigtig mange spillere med til DGI’s Individuelle Landsmesterskaber, og der er vundet rigtig meget 
metal af forskellig karat. 

Egne turneringer. 

Vi har i denne sæson været vært for 2 turneringer og skal være vært for endnu en i maj. 

Den første turnering var i september for U13A,B,C,D,  og vi havde 82 deltagere og fik gennemført 227 kampe. 

Vores turnering i februar er en af DGI Nordsjællands turneringer, som vi blot er værter for. Turneringen var for U9B + 
U11-U17B,C, og vi havde 75 deltagere og fik gennemført 271 kampe. 

I maj måned er vi værter for endnu en af vore egne turneringer for U9D + U11-U17B,C,D, og denne turnering glæder 
vi os meget til. 

Vi har ansøgt om at få de samme turneringer til næste sæson, hvor vi dog ønsker at udvide antallet af rækker, således 
at vi via vores egne turneringer kan dække alle aldersklasser og alle rækker fra D-M 

Det er jo ikke kun ved den almindelige træning, at spillerne bliver glade for badmintonsporten. Det skyldes også det 
sociale samvær. 
 
Vi forsøger derfor at sætte gang i flere forskellige arrangementer i løbet af sæsonen for både spillere og forældre. Jeg 
kan nævne: 
 

- Breddearrangementer for de nyeste og yngste spillere 
- Badmintonsportens dag 
- Bank dine forældre dage 
- Jubilæumsarrangement 
- Juleafslutning 
- Badmintonskole i vinterferien 
- Besøg af DGI træner 
- Forælder Workshop 
- Påskebadminton 
- Sommerbadminton 
-  

Herunder skal også nævnes, at vi i denne sæson har udvidet antallet af individuelle turneringer, der bliver afholdt i 
Slangerup, således at vi nu er oppe på 3 turneringer. 
 



Det sidste arrangement i denne sæson er Klubmesterskaberne den 25. april, hvor vi håber, at der vil deltage rigtig 
mange ungdomsspillere, så det også i år bliver en succes. 
Her vil jeg nævne den overraskelse vi fik ved Klubmesterskaberne 2014, hvor vi fik besøg af DGI, der kunne fortælle 
os, at vi var blevet valgt til Årets Ungdomsklub 13 - 14. Det er vi meget stolte af. 
 
 
Beretning fra motionistafdeling: 

Medlemmers til og afgang er det samme som i 2014 og der er få baner ledige. 

Vi har baner hvor nogle spiller for sig selv og det er så det.  

Så har vi 4 fællesspil hold:  

Jan Sørensen Mandag, Michael Stehr Tirsdag, Tenna Onsdag, Bo Lynge, Lørdag formiddag. Tak til dem for dette. 

Vi har aldrig haft så mange motionist turneringshold, 10 stk. hvoraf  Mix-holdet vinder deres række og deltager i LM i 
Fredericia. 

8-mands hold vinder nok deres række og skal ligeledes deltage i LM i Fredericia. 

1 Damehold for første gang i DGI og ellers 4 mandshold med de sidste 7 hold i DGI. 

Tak til holdledere for en aktiv indsats for deres hold. 

Ældrebadminton er nu på 19 medlemmer og der er en god tone på og udenfor banen og består af en meget blandet 
flok. En tak til kasseren Claus for god PC-støtte til mig ved kontakt til klub og medlemmer. 

For første gang har vi afholdt Nytårscup i Klubben. En åben turnering hvor der blev spillet 114 kampe. Stor tak til 
Brian Hedegård, Claus Mahler og Tenna for en flot afvikling af stævnet som vi fik megen ros for af deltagerne som 
jeg håber fortsætter næste år og bliver endnu større. Stor tak til Mercedes-Jesper for levering af taber-præmier til alle 
puljer ved vores Nytårscup. Også en tak til Peter Helm for trykning på vores klubtøj og salg af dette, godt gået. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde, det har støttet mig meget at være med i dette samarbejde. Jeg håber dette 
dejlige fællesskab vil fortsætte fremover. Jeg syntes vi er en god homogen gruppe. 

Ad D) Regnskabet fremlagt og godkendt 

Ad E) Bestyrelsen fremsatte forslag om uændret kontingent. Dette blev vedtaget. 

Ad F) Ingen indkomne forslag 

Ad G) Anja G. Thomsen valgt 

Ad H) Taget til efterretning 

Ad I) Claus blev genvalgt 

Ad J) Finn blev genvalgt 

Ad K) Tenna blev genvalgt 

Ad L) Børge blev genvalgt 

Ad M) Ingen bemærkninger. Lars takkede for god ro og orden.  


