Generalforsamling Slangerup Badmintonklub den 17.09.2019
Dagsorden:
1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det kommende år til godkendelse
5) Behandling af indkomne forslag
6) Valg af formand (i ulige år)
- På valg: Katrine Lund Larsen genopstiller
7) Valg af kasserer (i lige år)
- Ikke på valg: Kim Isbye
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (2 i ulige år og 3 i lige år)
- På valg: Allan Hedberg, genopstiller ikke
- Åå valg: Susanne Brodt, genopstiller
9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
- Claus Mahler genopstiller
10) Valg af revisor og revisorsuppleant
- Lars Jung og Jesper Nilausen genopstiller
11) Eventuelt

Ad 1)
Lars Jung blev valgt som dirigent. Claus Mahler blev valgt som referent. Stemmetællerne Thomas
Grenaae og Claus Mahler konstaterede at der var 11 fremmødte heraf 9 stemmeberettigede.
Ad 2)
Bestyrelsens godkendte beretninger:
Formands Beretning til generalforsamlingen den 19. september 2019:
Slangerup Badminton klub er fortsat en stor og velfungerende forening. Vi har igen i år haft mange
aktiviteter i form af både turneringer, eksterne trænere, sociale arrangementer og en masse god badminton i
både motionist, senior og ungdomsafdelingen.
Vi har i bestyrelsen kørt et forløb med en konsulent fra DGI, da vi havde og har et ønske om, at vi som
bestyrelse bedre håndtere, udarbejder og optimere vores arbejdsmetoder så vi fortsat kan udvikle og optimere
vores bestyrelses arbejde og de mange forskellige opgaver der er i forbindelse med en forening som
Slangerup Badmintonklub. Der er grobund for mere og det er fortsat en proces.
Bestyrelsen består af en god blanding af køn, alder, erfaring og personligheder.
Allan har desværre valgt at stoppe i bestyrelsen som motionistformand. Vi takker ham for hans store
engagement, altid hjælpsomme og venlig væsen som har været en fornøjelse at arbejde sammen med.
Derudover har Anja valgt at stoppe i bestyrelsen også en stor tak til hende for hendes indsats og engagement
og især hendes rolle i senior afdelingen.
Slangerup badmintonklub har ved hjælp af frivillige kræfter været ekstra tydelige i lokalsamfundet, da vi
både var repræsenteret ved ”stafet for livet” og ved byens årlige jazz festival. Derudover er det også ved
hjælp af frivillige at der bliver holdt arrangementer for ungdommen, afviklet turneringer og at der generelt
kan laves arrangementer i klubben. Så tusind tak til de frivillige hænder som hjælper med både stort og småt.
Derudover et stort tak til trænere, hjælpetrænere og bestyrelsen for de mange timer de bruger på at gøre
Slangerup Badminton til den sociale og ambitiøse klub, vi ønsker at være.
Sidst, men bestemt ikke mindst, skal der lyde et stort tak til vores sponsorer.

Katrine Lund Larsen
Formand, Slangerup Badmintonklub
Ungdomsafdelingens Beretning til generalforsamlingen den 17. september 2019:
Jeg er utrolig glad for at have taget hul min 4. sæson som ungdomsformand her i Slangerup Badminton som
jo fylder 75 år i år – Ungdomsafdeling er i forsat vækst og vi tiltrækker forsat spillere fra vores nabobyer og
med medlemsopgørelsen for 2018 rundede vi 174 ungdomsmedlemmer – hvilket er de største antal
nogensinde i klubbens historie. Allerede i denne sæson har vi budt 26 nye ungdomsspillere velkommen, og
der er 9 nye på prøvetræning.
I sidste sæson havde vi 52 ungdomsspillere, der enten deltog på et af vores 7 holdturneringshold og/eller ved
individuelle ungdomsturneringer, og vores ungdomsspillere er allerede godt i gang med denne sæsons
individuelle ungdomsturneringer, og jeg har netop tilmeldt 8 hold til ungdomsholdturnering.
Det var også i sidste sæson vi slog rekorden med i alt 33 spillere og 5 ledere som drog til Vejle til
Landsbadmintonstævnet. I år skal vi ikke til LBS, men drager til Bornholm hvor der spilles en turnering efter
samme koncept som LBS, bare i starten af efterårsferien. Indtil nu er der 20 spillere tilmeldt Årets klubtur,
men jeg håber vi når endnu et rekord antal inden tilmeldingen lukker den 25. september.
Vi afholdte DM for U13 ungdomshold for 2. år, og her var der igen omkring 450 spillere og ca. 150 ledere og
forældre draget her til Nordsjælland for at afslutte sæsonens holdturneringer…. Det var igen en stor opgave
at løfte, med overnatning, forplejning og andet logistik med så mange gæster. Men ikke større end at vi har
sagt ja, sammen med Frederiksværk og Lynge badminton, til at stå for afviklingen i både 2020 og 2021.
På trænersiden har gennem sidste og denne sæson set behovet for at ansætte en ”Sportslig Ansvarlig Træner”,
som kan løfte nogle af de sportslige opgaver i at drive en så stor ungdomsafdeling, og tage nogle af opgaver
væk fra primært Thomas og mig så vi kan bruge vores tid på at drive alle de andre opgaver i ”Den sociale og
ambitiøse klub” som Slangerup Badminton er. Vi har fortsat 5 trænere ansat, som hver dækker en dag eller
hal igennem ugen, og et antal hjælpetrænere, og jeg vil gerne takke hele vores trænerteam, for deres gode og
fokuseret arbejde med at sikre den gode velkomst til alle nye ansigter i SB, men ikke mindst for det arbejde
de gør i hverdagen for at udvikle vores ungdomsspillere.
Den kommende sæson bliver en af de travleste for ungdomsafdelingen nogensinde. Udover de mange sociale
aktiviteter, som turen til Aakirkeby, jubilæumsfesten, juleafslutningen, 2-generationsturneringen, bliver der
også afholdt 4 egne ungdomsturneringer – vi skal deltage i afviklingen af de indledende kampe til
Sjællandsmesterskaberne, afholde en Sjællandsk turneringer for alle A og M spillere og selvfølgelig DM for
U13 hold.
Derfor kan vi godt bruge nogle flere frivillige, så alting kan lykkedes…. Så sidder du og tænke at ”jeg vil
gerne være med til at forbedre ungdomsafdelingen, til glæde for egne og andres børn og unge”, så hold dig
ikke tilbage – ungdomsarbejdet har mange aspekter, og der er altid brug for flere hænder og det vil glæde
mig hvis flere vil tage en aktiv rolle i Slangerup Badminton – for kun ved fælles indsats kan alle opgaver
blive løftet til glæde for alle ungdomsspillere.
Til slut vil jeg bare takke alle jer, der allerede bruger meget eller blot en del af deres dyrebare fritid, på at
hjælpe os, og jeg glæder mig til den forsatte udvikling af ungdomsafdelingen her i Slangerup Badminton
Michael Stehr
Ungdomsformand

Beretning fra Motionist afdelingen
Generelt:
Vi er ca. 160 Motionister i SB. Fordelt på 2 fælleshold, et Lørdagshold og Ældrebadminton. Alle hold er
meget populære og velfungerende, ikke mindst grundet den flotte indsats fra vores holdledere.
Mange banetider er udlejet, men der er stadig ledige baner. Fra i år er der ikke længere badminton på andre
lokationer end i SIK, da der er for meget administration ift. antal brugere. Lokationer er i øvrigt ikke rigtig
egnet til badminton, og vi ønsker at samle MOT badminton i SIK.
Holdturnering:
Igen I år er der 8 MOT hold tilmeldt sæsonens holdturnering. Vi har 2 hold i elite rækken, 1 i mester
rækken, 3 i serie 3, et i serie 4 samt to 4+2 mixhold, i hhv. 3-4 og elite/mester.
Resultatet fra sæson 2018/19 var lidt blandet, men jeg ønsker at fremhæve at vores 2 hold i den stærkeste
række (Elite) for 4M herrer blev hhv. nr. 1 og to.
Egne turneringer.
I sæson 2018/19 afholdte vi traditionen tro, igen vores Mahlers Nytårs Cup. Turneringen forløb som altid
godt, med flot tilslutning og mange gode kampe på programmet.
Igen i sæson 2018/19 har vi i MOT afholdt ældretræf i SB, sammen med DGI. Dette blev afviklet i
September med mere end 200 kampe på programmet, og denne gang var Lokalavisen forbi og reportere lidt
fra dagen
Andet:
Også i sæson 2018/19 blev der afholdt nogle instruktions aftener for motionister. Denne gang med hjælp
fra DGI træner, og det var igen en stor succes.
Allan Hedberg,
Motionistformand
Seniorafdelingens beretning:
Ny sæson, nye skikke.
Oganisatorisk:
Anja er stoppet som seniorformand efter en håndfuld år på posten og er iøvrigt skiftet som spiller til
Herlev/Hjorten da hun gerne vil prøve sig af på et lidt højere niveau. Tak for indsatsen.
Truppen:
I den forgangne sæson var det en skøn blanding af yngre og noget ældre spillere.
En delmængde af spillerne fra den forgangne sæson har søgt andre græsgange og det er sådan det nu en gang
er. Held og lykke i jeres nye klubber.
Ny sæson:

