
Generalforsamling den 08.03. 2017 
1. Henning blev valgt til dirigent blandt de 14 fremmødte. Henning konstaterede at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

 

2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Bo. Klubben havde 75 medlemmer (30 – 72 år) 

som dog ved årsskiftet var reduceret til 61. Der har været afholdt 2 interne turneringer i 

årets løb (forår/efterår) med Henning som primus motor – Tak til Henning. Til 

julefrokosten deltog 28, hvor bestyrelsen stod for madlavningen med Henning som 

chefkok. 

Der er tilmeldt 4 hold under FSKBH. 1. holdet indtager sidstepladsen i eliterækken, 2. 

holdet (veteran) ligger på en femteplads i deres række, 3. holdet på en syvendeplads mens 

4. holdet har vundet deres række og rykker op. 

Varslet brugerbetaling på 75 kr per medlem til Københavns Kommune var taget af bordet. 

For at begrænse administrationen blev pengene ikke tilbagebetalt men indgik i klubbens 

tilskud til julefrokost. 

Bo fortalte at han er valgt som kasserer i Fritidsforeningen. Han sluttede af med en tak til 

Bestyrelsen og klubbens medlemmer. Beretningen blev godkendt. 

 

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

steget med 7975 kr. I år havde der ikke været omkostninger til leje af ekstra baner, og 

omkostninger til julefrokosten var næsten halveret ved at Bestyrelsen selv havde stået i 

køkkenet. Omkostninger til kontingent til FSKBH inkluderede en regning fra 2015 

fremsendt i 2016 og var derfor kunstigt forhøjet. Omkostninger til boldkøb var steget 

betydeligt grundet større aktivitet og prisstigninger på bolde. Samlede udgifter svarede 

dog til niveauet for 2015, men egenkapitalen var vokset med kr 3950.Tak til Ib.  

 

4. Grundet opsparing til 40 års jubilæum i 2018 forhøjes kontingent med kr. 50 i 2017: 

Ungdomsspiller < 25 år Senior < 60 år ”Pensionist” +60 

350 kr 650 kr 500 kr 

 Der opkræves ikke ekstrakontingent til Københavns Kommune. Der opkræves ikke 

almindeligt kontingent for æresmedlem. 

 

5. Der vil blive afholdt interne turneringer den 26. april og den 27. september (Henning med 

hjælp fra Søren), mens julefrokosten afholdes den 9. december. Forslag til lodtrækninger 

ved interne turneringer blev diskuteret. 

 

6. Ib blev genvalgt til kasserer, mens Jan og Henrik blev genvalgt som 

bestyrelsesmedlemmer. Peter Hallberg blev genvalgt som revisor, mens Peter Krogh blev 

genvalgt som revisorsuppleant 

 

7. Bestyrelsen undersøger om klubbens medlemmer kan leje Fritidsforeningens lokaler eller 

om det kun er muligt for beboere af Grøndalsvænge. Forskellige badmintonbolde vil blive 

testet med henblik på at finde et billigere alternativ. Der vil blive nedsat et festudvalg i 

forbindelse med 40 års jubilæum – Deltagere uden for bestyrelsen opfordres til at melde 

sig. 

  

Referent: Henrik Aggerbeck 


