
Generalforsamling Slangerup Badmintonklub den 28.09.2021 
 
Dagsorden i følge vedtægterne: 
 
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 (Katrine genopstiller ikke) 
7) Valg af kasserer (i lige år og derfor ikke på valg)) 
8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (1 i ulige år og 2 i lige år) 
9) Valg af 1 suppleant til bestyrelsen gælder for 1 år 
    Claus Mahler genopstiller ikke. 
10) Valg af revisor og revisorsuppleant gælder for 1 år 
    Jesper Nilausen ønsker genvalg 
    Carsten ønsker genvalg 
11) Eventuelt 
    
Ad 1) Valg af dirigent og referent samt stemmetæller 
Lars Jung blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen er indkaldt med lovligt varsel og er 
dermed beslutningsdygtig. 
Claus Mahler blev valgt som referent. 
Stemmetæller Michael Stehr konstaterede at der var 11 stemmeberettigede deltagere.  
 
Ad 2) Bestyrelsens beretning for det forgangne år. 
Formandens og de øvrige aktivitetsformænds beretning blev godkendt. 
 
Formands Beretning til generalforsamlingen den 28. september 2021: 

Sæsonen 20/21 har igen været præget af Covid-19. Der har været nedlukning, aflysninger og udsatte 
holdkampe, turneringer og sociale arrangementer. Det har været en svær periode med restriktioner, og vi har 
været tvunget til at tænke nyt. Heldigvis har vi i Slangerup nogle vedholdende, kreative og arbejdsomme 
trænere, holdledere og frivillige. Hermed et kæmpe tak for indsatsen til dem. 
Vi fik i slutningen af sæsonen ny motionist formand Michael S. Jensen, som selv spiller på fælles 
motionisthold. Et varmt velkommen til Michael aka. Jensen. 
 
Bestyrelsen: 
Susanne har valgt at stoppe i bestyrelsen. Tusind tak for indsatsen og tak for dit fortsatte arbejde som en af 
holdlederne på motionist fællesspil. 
Claus Mahler har valgt at stoppe i bestyrelsen. Et tusind tak virker ikke helt dækkende for den indsats Claus 
har lagt i SB gennem mange år, men alligevel skal han have et ydmygt tak fra hele SB. 
Derudover var det min sidste periode som formand i SB. Det har været 4 år fyldt med rigtig mange 
udefrakommende udfordringer såsom nye GDPR regler, udbygning af klatreklub, renoveringer i hallerne, 
Covid-19 osv. som har været i fokus. Et stort tak for samarbejdet i til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og tak 
fordi I fortsætter det store arbejde. 
 
Et sidste tak, fra mig, til klubbens sponsorer, trænere, frivillige og medlemmer. Og en sidste opfordring til alle 
vores medlemmer om at byde ind på opgaver, roller og poster. Vi skal bære i fællesskab.  
 
Katrine Lund Larsen 
Afgående formandinde Slangerup Badminton 
 

USU Beretning til generalforsamlingen den 28. september 2021: 



Jeg er utrolig glad for at have taget hul min 6. sæson som ungdomsformand – Ungdomsafdeling er på trods 
af corona, og den medlemsnedgang den har givet os, igen i vækst og vi tiltrækker fortsat spillere fra vores 
nabo-byer og det er lykkedes at få tilmeldt hele 7 ungdomshold til holdturneringen 

 Selv om turen i sidste sæson til Aakirkeby på Bornholm, måtte aflyses sender vi i denne sæson vi i denne 
sæson 23 spillere og 3 ledere afsted i næste mdr. og jeg er helt sikker på at alle får en helt fantastisk tur hvor 
det sociale helt sikkert er i fokus! 

Sidste sæson var jo om noget præget af corona og alle vores spillere var frustreret over at vi ikke at kunne 
spille badminton, og derfor var der også glæde hos ungdomsspillerne da vi opstartede online træninger. Det 
er ikke så let at lave badmintontræning online, og slet ikke når alle har siddet med online undervisning hele 
dagen, men der var en fast gruppe der holdt ved og ”mødte op” 2 gange om ugen. Her blev der snakket lidt 
om forskellige sjove badmintonklip fra youtube, fortalt jokes og gåder, små daglige konkurrencer og endelig 
on-line-konkurrencen ”hvem får gået/løbet længst inden Danmark åbner op igen?” 

  
Danmark åbnede endelig op for udendørssport – men badminton er jo en indendørssport… - så der skulle 
arrangeres noget nyt for at vi kunne se vores spillere igen, og få dem ud og rører sig, så derfor blev online 
træningen skiftet ud med udendørstræning. 
En blæsende kold eftermiddag i marts 2020 inviterede ungdomsafdelingen til den første udendørstræning. 
Glæden var stor – og ikke mindst var trænerne og ungdomsudvalget overrasket – da der mødte over 50 
spillere op, så vi måtte dele forsamlingen op i mindre grupper (her var stadig et forsamlingsforbud at 
overholde). 
Til udendørstræningen indkøbte vi udendørs badmintonnet og ”fjerbolde” til udendørsbrug og så var det 
ellers bare om at komme i gang. På grusbanen ved SIK blev der så 2 gange om ugen spillet 
udendørsbadminton og speedminton, og derudover havde vores dygtige og engageret trænere planlagt 
orienteringsløb rundt i byen, styrketræning, rundbold, stikbold, tennis, stjerneløb og meget andet. 
 
Jeg håber, som alle andre, at corona er et overstået kapitel og glæder mig til en ”normal” sæson, hvor jeg 
håber det bliver muligt at genvinde nogle af de tabte ungdomsspillere og få dem tilbage i hallen. 

Endeligt vil jeg 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 til glæde for 
alle de børn og unge som spiller hos os   

Seniorafdelingens beretning til generalforsamlingen den 28. september 2021: 

Sæsonen var, desværre præget af coronaens 2.bølge. Og derfor er beretningen forholdsvis kort og 
fokuserer mest på det fremadrettede. 

Senior-træningen startede på og med de nye træningstider 19-21 og overordnet set var/er ændringen en 
succes med pænt fremmøde og god trænings-disciplin. 

De sidste holdkampe blev spillet slut nov./start december og blev ikke genoptaget. 

De 3 kampe som trods alt blev afviklet, resulterede med sejr, så sæsonen endte med en uofficiel 1. plads. 

Kompliment til truppen og specielt de unge spillere som, på trods af erfarne modstandere kæmpede godt og 
udviklede sig undervejs. 

Der er virkelig noget at bygge videre på. 

I den nye sæson 2021/2022 har vi rykket yderligere ungdomsspillere op og fortsætter med træningstiderne 
for at skabe bedre rammer for at de unge spillere både kan nå deres træning og skole/lektier mv. 

Johnny Sørensen er blevet ny gennemgående træner i stedet for Torben og Brian som vi har sagt pænt tak 
og farvel til. 



Grith har overtaget rollen som senior-ansvarlig og den nye sæson er kommet godt i gang. I den forgangne 
weekend blev den første senior-kamp for det store senior-hold vundet 8-5 i Farum. I oktober starter det nye 
lille hold 2 op og vi glæder os til at få alle ud at spille. 

Med disse ord ønsker jeg vores kære spillere, trænere, medlemmer og bestyrelsen alt mulig held og lykke 
fremover. 

Med stor Badminton-hilsen, Claus Mahler 

 
Ad 3) Forelæggelse af årsrapport (inkl. revideret regnskab) for det forløbne år til godkendelse 
Kasserer Kim fremlagde regnskabet og dette blev godkendt. 
 
Ad 4) Forelæggelse af bestyrelsens budget- og kontingentforslag for det kommende år til 
godkendelse 
Budgetforslag med de underliggende kontingent-satser med 25% Corona-rabat blev godkendt. 
 
Ad 5) Behandling af indkomne forslag 
Bestyrelsen havde følgende forslag til vedtægtsændring: 
 
Baggrunden er trigget af den forgangne Corona-periode hvor det grundet forsamlingsforbuddet var 
nødvendigt at udskyde generalforsamlingen af flere omgange. Da det har været en konsekvens for alle 
foreninger har de respektive forbund udarbejdet og foreslået en specifik formåls-paragraf, der giver 
bestyrelsen mulighed for at afvikle generalforsamlingen virtuelt/digitalt. 
 
Derfor ønskes der tilføjet et nyt §10 med fokus på at bestyrelsen kan beslutte at der udelukkende afholdes 
en digital generalforsamling. 
 
Ordlyden af den nye formåls-paragraf er som følger: 
 
”§ 10 Digital generalforsamling.  

Stk. 1. Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling. 

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes 
som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud. 

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i 
forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling 
sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser 
om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at 
der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og 
stemme på generalforsamlingen. 

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital 
generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen. 

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i 
forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de 



tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved 
generalforsamlingen. 

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, 
således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig 
afstemning.” 

 
 
Som konsekvens af den besluttede nye §10 opdateres de efterfølgende paragraffer 
§10->§11 etc. 
  
11 stemmeberettigede.  
Forslaget blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad 6)  
Katrine genopstiller ikke og bestyrelsen anbefaler derfor Michael Stehr som ny formand. Michael blev valgt 
enstemmigt. 
 
Ad 7) 
Kim, kassereren var ikke på valg. 
 
Ad 8) 
Susanne ønsker at udtræde af bestyrelsen 1 år før tid. 
Bestyrelsen anbefaler Jess Thorsen som nyt bestyrelsesmedlem der blev valgt enstemmigt. 
Jess er valgt for 1 år. 
 
Qua Michaels fortsatte bestyrelses-arbejde, men nu som formand er der en vacant bestyrelses-post. 
Bestyrelsen anbefaler Grith Jønsen der blev valgt enstemmigt. 
Grith blev valgt for 2 år 
 
Ad 9)  
Posten som suppleant er pt. vacant da Claus stopper og der pt. ikke er andre emner der byder ind på rollen. 
 
Ad 10) 
Jesper og Carsten blev genvalgt. 
 
Ad 11) 
Bestyrelsen ønsker hermed at indstille Claus Mahler som æresmedlem i SB.  
 
Claus har været en del af Slangerup badmintonklub i utallige år, både som spiller og som frivillig. Tidligere 
holdkammerater beskriver ham som ambitiøs og holdets humørspreder. Claus’ evner på badmintonbanen, 
blev kun overgået af hans ukuelige positive indstilling. Selv om Claus måtte “indstille” sin badminton 
“karriere”, fortsatte hans store engagement i SB. Claus har næsten været igennem alle roller i bestyrelsen og 
har med sin pragmatiske, humoristiske og tålmodige tilgang en evne til at løse udfordringer som er 
beundringsværdig og lærerig for folk omkring ham.  
Claus har altid påtaget sig mange og forskellige opgaver og bidraget betydeligt til fællesskabet. 
Claus’ store engagement i SB har uden tvivl været med til at udvikle SB til den velfungerende badmintonklub 
vi har i dag.  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


