
Generalforsamling i GFB78 den 26.05. 2021 
 

1. Generalforsamlingen blev som noget nyt afholdt i Fritidsforeningens lokaler på 

Vindruevej. Henning blev valgt til dirigent blandt de 8 fremmødte. Henning konstaterede 

at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Bo. I starten af 2020 vandt 1. holdet alle rækker 

spillerne stillede op i i GSP turneringen i Gladsaxe. Der var tilmeldt tre hold under 

FSKBH, men alle aktiviteter blev lukket ned 11. marts grundet Corona pandemien.  

 

Starten af sæsonen 20/21 skete under strenge restriktioner for at begrænse smitten. I 

november lukkede Grøndal Multi Center pludselig ned for at renovere gulvet i hal J/K. 

Det lykkedes at skaffe nogle andre baner om eftermiddagen i Centret, og der blev også 

lejet baner i KFIU hallen inden Folketinget foretog en total nedlukning i december 2020. 

Al badminton, turnering og julefrokost blev aflyst. Bestyrelsen har løbende haft møder om 

kommunikation til medlemmerne i forbindelse med nedlukningen, med kommunen og 

med banken med oprettelse af Nem konto. I den forbindelse blev det opdaget at vi skyldte 

kommunen et banegebyr for 2019. Beløbet er efterfølgende blevet betalt. Beretningen blev 

godkendt. 

 

3. Regnskabet blev fremlagt af Ib og efterfølgende godkendt. Kontingentindtægterne var 

steget en smule svarende til tre ekstra medlemmer. 

I 2019 var der anvendt knap 12.000 kr. til nye trøjer, suppleret med 1.474 kr. i 2020 til 

ekstra indkøb af store størrelser trøjer 

Leje af baner i KFIU hallen grundet gulvrenovering i Grøndal Multi Center kostede 2.750 

kr. Der var ingen udgifter til juleafslutning (7.530 kr. i 2019). Facilitets/bane-gebyr på 

4.200 kr. stammede fra 2019 (punkt 2). Kommunen skal fremover have 180 kr. i 

banegebyr per onsdag for alle baner. Så længe der er Coronarestriktioner er banerne dog 

gratis. 

Klubben har nu kun Nordea som bank (droppet Danske Bank). Grundet 

Coronarestriktioner med adgangsforbud til hallen havde det ikke været muligt at 

kontrollere lagerbeholdningen af bolde, men efterfølgende viste der sig at være fin 

overensstemmelse med en manko på et enkelt rør. Årets resultat var et overskud på 2.829 

kr. og en balance på 60.548 kr. Tak til Ib for at lave regnskab.  

 

4. For medlemmer som har betalt kontingent i 2020 vil der ikke blive opkrævet kontingent i 

2021 grundet Corona nedlukning. Nye medlemmer eller medlemmer som ikke betalte 

kontingent i 2020 opkræves sædvanligt kontingent på kr. 500. Der bliver indført et 

banegebyr for alle medlemmer på 200 kr., som vil blive opkrævet til sæsonstart 1. august 

2021 

 

5. Der vil blive afholdt intern turnering den 1. september for at fejre genåbningen og 

julefrokost bliver den 3. december.  

 

6. Henrik Aggerbeck, Kenneth T. Dyhr og Ib Petersen (kasserer) blev genvalgt. Bo blev 

genvalgt som GFF repræsentant. Peter Hallberg blev genvalgt som revisor, mens Peter 

Krogh blev genvalgt som revisorsuppleant. 

 

7. Mulighed for at installere fugtskab til opbevaring af bolde i hallen skal undersøges. 

  

Referent: Henrik Aggerbeck 


