Generalforsamling i GFB78 den 16.03. 2022
1. Generalforsamlingen blev igen afholdt i Grøndal Multicenter. Jan Lindboe blev valgt til
dirigent blandt de 13 fremmødte medlemmer. Jan konstaterede, at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning blev fremlagt af Henning. Gulvet i hal J/K var blevet renoveret, da
vi i maj 2021 fik tilladelse til igen at spille badminton under overholdelse af Coronarestriktioner. Badmintonturneringen i FSKBH regi var dog suspenderet indtil efteråret
2021. GFB78 har tre hold i turneringen, som alle klarer sig pænt. Mange af kampene har
dog været udsat grundet Corona.
På den sidste generalforsamling den 26.maj 2021 blev det besluttet, at medlemmer som
havde betalt kontingent i 2020 ikke skulle betale kontingent for 2021 grundet Corona
nedlukningen. Alle medlemmer skulle dog betale et banegebyr til Københavns kommune
på 200 kr, som anvendes til B&U-arbejde. Klubben bliver opkrævet et beløb på 180 kr.
per onsdag svarende til omkring 8500 kr. årligt.
Julefrokost blev afholdt den 05.december 2021 med mad udefra.
Vores formand gennem mange år Bo Carlsson afgik ved døden den 11.december af Covid
19 og lungebetændelse.
GFB78 har søgt Fritidsudvalget under Københavns kommune om benyttelse af de samme
baner som hidtil indtil 2024, dvs. hele hal J fra kl. 20-23 og de sidste tre baner i hal K fra
kl. 20-22. Vi får svar i løbet af maj måned.
Vi er p.t. 48 medlemmer. (Ingen ungdomsspillere og 25 personer under 59 år.)
3. Regnskabet blev fremlagt af Ib og efterfølgende godkendt. Som besluttet tidligere var der
kun kontingentindtægter fra nye medlemmer, og beløbet var derfor faldet fra 25600 kr. i
2020 til 14300 kr. i 2021. I 2020 var der ingen juleafslutning, mens omkostningerne hertil
var 10009 kr. i 2021. Årets resultat var et underskud på 2830 kr. mod et tilsvarende
overskud året før. GFB78 har aktiver for 53518 kr. svarende til to års aktivitet.
4. Kontingent blev fastsat til 500 kr. som hidtil (0 kr. for æresmedlem) plus 200 kr. for alle i
banegebyr svarende til en samlet pris på 700 kr. (200 kr. for æresmedlem).
5. Der vil blive afholdt julefrokost lørdag den 3. december.
6. Henning Kristensen blev valgt som formand, og fortsætter som holdleder for 1. og 2.
holdet. Jan Lindboe blev valgt som nyt bestyrelsesmedlem og som repræsentant til
Grøndalsvænge Fritidsforening. Lotte Cordua blev valgt som revisor.
7. Der bør udsendes en mail til medlemmerne om deltagelse i holdturnering inden tilmelding
i juni.
8. Salgsprisen på badmintonbolde (180 kr.) tilstræbes i runde beløb at afspejle kostprisen
(187 kr.).
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