
                                                                                                                                                                                                                                     
 

Gilleleje Badminton Club 72 
Ordinær generalforsamling. 
Onsdag den 21. oktober 2020 kl. 19.00    

 

Dagsorden: 
           1. Valg af dirigent 
           2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 
           3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 
           4. Behandling af eventuelt indkomne forslag  
           5. Valg af bestyrelse 
                   a)   Valg af formand på lige år 
                   b)   Valg af kasserer på ulige år 
                   c)   Valg af seniorformand på ulige år 
                   d)   Valg af ungdomsformand på lige år 
                   e)   Valg af formiddagsformand på ulige år 
                   f)    Valg af motionsformand på lige år 
                   g)   Valg af bestyrelsesmedlem 1 på lige år. 1 på ulige år 
                   h)   Valg af 2 suppleanter for 1 år 
          6 . Valg af revisorer 
                   a)   Valg af 2 revisorer. 1 på lige år. 1 på ulige år 
                   b)   Valg af revisorsuppleant for 1 år 
          7. Eventuelt 
  

Referat: 
Ad. 1. Valg af dirigent. 
Bestyrelsen foreslog Jens Birkmose, som blev valgt.          
Jens takkede for valget og gjorde opmærksom på, at generalforsamlingen blev afholdt på et           
andet tidspunkt, end det vedtægterne foreskriver. Men da det skyldes nedlukningen på 
grund af coronapandemien, var det acceptabelt.         
Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. 
 

Ad. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning.  
Formandens beretning for sæsonen 2019/2020 v/ Susanne Blankholm: 
”I GBC 72 har sæsonen 2019/2020 været anderledes, end normalt. Vores sæson 2019/2020 
startede som den plejer, det vil sige, at man stadig kunne købe sponsortøj, hvilket der er rigtig 
mange der har gjort, samt køb af bolde i kiosken, som der er rigtig mange der gør brug af.  
Vi har også haft juleafslutning og slået katten af tønden med børnene. 
Igen i år er det godt at se seniorerne 60+, som spiller mandag, tirsdag og fredag formiddag. 
Alle banerne er optaget mandag og fredag, men der kan godt være flere på banerne om tirsdagen. 

http://www.gbc72.dk/default.htm


I marts måned måtte vi desværre lukke ned på grund af covid-19 resten af sæsonen, hvilket vi er 
rigtige kede af. 
Jeg vil her til slut sige, at vi har haft en god sæson indtil marts måned. 
Jeg vil gerne sige tak til bestyrelsen samt trænerne Lasse og Sofie for et godt samarbejde.”                                        

Kommentarer til beretningen  

Ingen kommentarer.   Beretning godkendt. 
 

Ungdomsformandens beretning for sæsonen 2019/2020 v/ Anders Jarl Hansen: 
”Vi havde fået nye trænere da sæsonen 19/20 begyndte. Lasse og Sofie. 
Lasse er ledende træner og Sofie er assisterende træner. 
Det var en stille begyndelse, da der som sædvanligt var meget få spillere i august og lidt af  
september, mens det stadig var varmt udenfor.  
Men det ændrede sig, flere og flere dukkede op, og efter jul nåede vi op på over 30 spillere. 
Ungdommen havde tre hold med i holdturneringen, DGI-Nordsjælland. To U13-hold og ét  
U17/19-hold. Den bedste placering opnåede U17/19-holdet med en tredjeplads. 
Ungdomsafdelingen har afholdt to arrangementer, et i efteråret med forældre, lasagne og  
hyggespil, og i februar holdt vi fastelavn med tøndeslagning. 
I begyndelsen af marts blev vi lukket ned i forbindelse med Corona. Vi nåede at åbne op for  
træning to gange inden sæsonen sluttede. 
2020/2021 har haft en bedre start end forrige sæson. Allerede i august var der mange spillere, og 
lige nu har vi 26 tilmeldte. 
Vi deltager i denne sæson igen med tre hold i holdturneringen; ét U13, ét U15 og ét U17/19. 
Sofie bliver uddannet som træner. Hun har deltaget i ét kursus ud af tre som DGI udbyder i Farum. 

Kommentarer til beretningen:  
Ingen kommentarer.  Beretning godkendt. 
 

Seniorformandens beretning for sæson 2019/2020 v/ Marcel Baarts: 
”Status på spillertrup 

Vi har mistet en del spillere til andre klubber enten fordi de er flyttet til en anden by fx for at 

studere, vi har også en del spillere som er skadet og spillere som lige tager en pause af forskellige 

årsager. Vi har til gengæld fået tilgang af mange nye unge spillere som vil prøve kræfter med 

seniorniveau. 

Status på holdene: 

1.holdet: Bliver i danmarksserien 

2.holdet: Bliver i serie 1 

3.holdet: Vi måtte desværre rykke ned i serie 3 

4.holdet: Vi måtte trække holdet inden sæsonafslutning 

Holdambitioner: 

Vi har ambitioner om, at vores 1. og 2. hold bliver i deres rækker og vi vil gerne rykke op med 

vores 3. hold. Vi har udsigt til, såfremt tilgangen fortsætter at kunne mønstre et 4.hold. pt tæller 

vores senior afd.ca 50 spillere. Vi er lidt presset ift vores træningsfaciliteter i Gilleleje, da vi kun har 

6 baner og vi jo samtidig skal overholde restriktionerne for Covid19. I Græsted har vi 2 haller, så 

her har vi ikke nogen problemer. Vi har og har hele tiden haft aktiv tilmelding til træning af hensyn 



til vores træner, så han kan planlægge hvert træningspas. Det gør det let at vide, hvem der har 

været til træning, såfremt vi skulle opleve et smitteudbrud. 

Set med mine øjne så er og har Seniorafdelingen hele tiden været at betragte som klubbens 

flagskib, så det er med stolthed, at vi har så stor en afdeling. Vi er meget stolte af at kunne tilbyde 

både ungdomsafdelingen i Græsted og Gilleleje muligheden for at kunne stile efter, at spille på et 

forholdsvis højt niveau, hvis man som ungdomspiller har niveau, samt store ambitioner og man 

ikke ønsker, at flytte til større klubber som fx Hillerød. Vi mener, at vi har det helt rigtige 

værditilbud for begge klubber, når nu vi har 3 store hold og forhåbentlig snart 4 igen, vi har gode 

træningsfaciliteter og muligheden for at spille 3 gange om ugen (mandag, onsdag og fredag).  

Sponsor – økonomi: 

Vi har kæmpet lidt med at skaffe sponsor og når vi samtidig har været ramt af covid19, har det 

ikke været let i forsøget på at skaffe nye. Vores økonomi har mærket et pres, både pga. af 

faldende medlemmer i sæson 19 og et øget forbrug af bolde. Men det er ikke noget, vi ikke har 

været opmærksom på og vi har en strategi for, hvordan vi vil rette op på dette. Vi har til alt held 

penge på kistebunden, som kan dække udgifterne. 

Vi har for den indeværende sæson endnu en gang forlænget med vores nuværende træner, hvilket 

vi både er stolte og glade for. Da vi mener at han stadigvæk er det perfekte match for Team GSG. 

Tøj og boldsponsor: 

Grundet covid19, har det ikke været muligt at foretage ny forhandling ift sponsor på tøj og bolde. 

Så vi fortsætter endnu et år med samme boldaftale med RSL på samme vilkår som tidligere. Det 

sikrer, at vi køber bolde til samme pris som foregående sæsoner. Vi har et pænt stort boldforbrug, 

hvilket betyder at det er afgørende for vores økonomi, at vi får boldene til en god pris.   

Kommentarer til beretningen: 

Hvor kommer spillertilgangen fra?  -  Det er både fra egne rækker og udefra fra andre klubber. 

Hvilke klubber er en konkurrent for GSG?  -  Primært Hillerød, men også København for nogle 

flytter derind, og så bliver der for lang transport. 

Beretning godkendt 

              

Formiddagsformandens beretning v/Leif Bjarke Andersen 
Også formiddagsholdet blev ramt af nedlukningen på grund af corona i marts. 
Træningen startede op igen den 10. august, hvor der mødte 8-10 spillere. 
Tilgangen af spillere er steget langsomt og i mandags den 19.10, var vi 20 spillere til træning.  
Der er dags dato tilmeldt 24 medlemmer. Mange afholder sig fra at starte op på grund af 
restriktionerne, der medfører, at vi ikke kan bruge omklædningsrum og bad. 
Vi deltager ikke i turneringer. Vores træningstider om tirsdagen er udlånt til folkeskolen frem til 
jul. 

Kommentarer til beretningen. 
Ingen kommentarer.   Beretning godkendt. 
 
 
 



 Motionsformandens beretning v/ Torben Fiege: 
 Motionsbadminton startede vi først op i januar 2020 som et pilotprojekt. 
 Der tilmeldte sig 7 spillere fra starten af. I den nye sæson er der tilmeldt 5 spillere. 
 Træningstiden er onsdage kl. 20 -21 og henvender sig til voksne, som gerne vil spille 
 motionsbadminton, og som ikke har lyst eller tid til spille på formiddagsholdet. 

 Kommentarer til beretningen. 
 Ingen kommentarer.    Beretning godkendt 
 

Ad. 3.  Forelæggelse af regnskab for år 2019 til godkendelse  v/ Anders Jarl 
Hansen: 
Regnskabet for 2019 blev fremlagt og udvalgte poster gennemgået. 
Regnskabet udviser et underskud på kr. 33.182. 
Dette har medført nogle kommentarer foreningens valgte revisorer, som Anders gennemgik: 
 - Underskuddet er vi meget opmærksomme på og arbejder med i bestyrelsen 
 - Bilag med samme numre er ikke betalt dobbelt. 
 - Telefongodtgørelse til bestyrelsen blev genindført i 2019, men er afskaffet igen og er ikke  
    udbetalt i 2020. 
 - Frikontingent til trænere har også været gældende i 2020, men er en omkostning, som 
    bestyrelsen kigger nærmere på i forbindelse med minimering af omkostningerne.  
 - GBC 72 betaler ikke seniorformandens kontingent. 
 - Unummererede bilag har ingen betydning 
Forklaring til udvalgte poster: 
Hjemmeside: Klubmodulet har opkrævet for meget, og vi har i 2020 fået tilbagebetalt kr. 5.000,- af 
udgiften i 2019. 
Turneringer: Udgiften omfatter en engangsudgift på kr. 5.000,- til skolebadminton, som var et 
projekt i samarbejde med DGI med henblik på at få gjort skoleeleverne interesseret i badminton. 
Vi har i 2020 fået udbetalt et tilskud til denne udgift på kr. 2.000,-. 

Kommentarer: 
Marcel uddybede, at vi i bestyrelsen er meget opmærksomme på at få rettet op på       
økonomien, og at intet er helligt, så alle omkostninger er spil for nå et positivt resultat. 
Regnskab godkendt og kassereren erklæres ansvarsfri. 
 

Anders fremlagde et budgetudkast for 2020. 
Budgetudkastet er vedlagt. 
Budgettet er baseret på kassebeholdningen og forventede udgifter/indtægter i 2020. 
Budgetudkastet viser et underskud på kr. 5.704, men der er ikke medregnet revisionsudgifter og 
nedskrivning af lager af badmintonbolde, så underskuddet bliver lidt større. 
Der er sparet en del omkostninger i 2020 på grund af nedlukningen, bl.a. trænerudgifter. 
Susanne har gang i nogen forhandlinger med sponsorer, som forhåbentlig kan bidrage til  
økonomien. 
Medlemstallet er faldet kraftigt i 2020, hovedsageligt på grund af coronapandemien, og det gør, at 
der kommer til at mangle indtægter. Bestyrelsen er indstillet på at forhøje kontingentet fra 
sæsonen 2021/2022, formentlig til kr. 1.000,-. 

Kommentarer: 
Hvem fastsætter kontingentet?   Det gør bestyrelsen. 
Kontingentforhøjelse er ok, da man får meget for pengene 
Kan man ikke kontakte tidligere spillere og appellere til at de får tilmeldt sig og evt. gøre  
opmærksom på, at det er vigtigt for klubbens økonomi.  
 



Det er et problem for klubben, at vi ikke har haft løbende kontingentforhøjelser, og måske burde 
systemet ændres, så der ikke er aktiv tilmelding i hver sæson, men det i stedet er indrettet sådan, 
at man skal framelde sig, når man ikke ønsker at spille mere.   
Budgettet godkendt. 
 

Ad. 4. Indkomne forslag – Bestyrelsens forslag til justering af vedtægten. 
Jens Birkmose gennemgik ændringerne punkt for punkt og generalforsamlingen blev enige om 
følgende justeringer: 
§ 4 stk. 10:    I ændringen tilføjes: ”og via e-mail” 
§ 6 stk. 2       I ændringen ændres ”ekskluderes” til ”slettes” 
§ 6 stk. 4       Ændringen udgår helt 
§ 7 stk. 10     Ændringen udgår helt  

Kommentar: 
Forslaget vedtaget med ovennævnte ændringer. 
 

Ad. 5. Valg af bestyrelse. 
a) Formand:                     Susanne Blankholm blev genvalgt 
b) Kasserer:                      Anders Jarl Hansen ikke på valg 
c) Seniorformand:           Marcel Baarts ikke på valg 
d) Ungdomsformand:     Anders Jarl Hansen ønsker ikke genvalg. Marcel Baarts blev valgt 
e) Formiddagsformand: Leif Bjarke Andersen ikke på valg 
f) Motionsformand:        Ikke besat. Torben Fiege blev valgt 
g) Bestyrelsesmedlem:   Per Andersen blev genvalgt 
    Bestyrelsesmedlem:   Torben Fiege ikke på valg 
h) Suppleant:                    Ikke besat. Nyvalg. Vilhelm Schultz blev valgt      
     Suppleant:                    Ikke besat. Ingen kandidat 

 
Ad. 6. Valg af revisorer. 
a) Revisor:                         Jens Birkmose ikke på valg 
     Revisor:                         Louise Jørgensen blev genvalgt  
b) Revisorsuppleant:       Uffe Rask Mikkelsen blev genvalgt  
 

Ad. 7. Eventuelt. 
Marcel gjorde opmærksom på at coronarestriktionerne er et stort problem, da de afholder 
medlemmer fra at møde op, samt at restriktionerne ikke er ens for alle grupper. Skolebørn 
og ungdomsspillere bruger omklædning, hvorimod at senior- og formiddagsspillere ikke må. 

Kommentarer: 
Restriktionerne siger, at der max må være 4 i omklædning og 1 i bad på samme tid, og der skal    
rengøres efter hvert hold. 
Der er andre klubber, der tillader bad og omklædning. 
Forslag om at der laves aftaler om, at man bruger omklædning 5 personer ad gangen, og  
hvor en af personerne er ansvarlig for rengøring. Kan evt. drøftes på et spillermøde.   
Vil bestyrelsen tage ansvar for det?  De fleste på formiddagsholdet er i risikogruppen. 
Ingen konklusion, bestyrelsen må arbejde videre med problemet.        
 
           Dato: 
                           Referent                                                                                                 Dirigent     
                           Per Andersen                                                                                         Jens Birkmose            
  



 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
              


