Referat fra generalforsamling i Greve Strands
Badmintonklub
tirsdag d. 24. marts 2015

Generalforsamlingen blev afholdt i GSB’s klublokale med deltagelse af 20
medlemmer.

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
Inger Brøndsted blev valgt som dirigent og konstaterede at
generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Anne Marie Lyduch fremlagde sin beretning og orienterede om et
seminar d. 10.5. ang. diverse aktiviteter i klubben, som skal hjælpe med
til at skaffe indtægter til klubben. Hun opfordrede til, at man satte dagen
til deltagelse i dette seminar.
Ingen kommentarer eller spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.
(vedhæftet).
3. Udvalgsformændenes beretninger.
Motionist og Intern.
Svend Erik Hørmann fremlagde beretning for begge afdelinger.
Der var ingen spørgsmål og kommentarer og den blev godkendt.
(vedhæftet).
Veteran
Søren Nielsen fremlagde beretning, som blev godkendt uden
spørgsmål og kommentarer (vedhæftet).

Dagbadminton
Olaf Stolborg fremlagde beretning for Kurt Rømer i dennes fravær. Der
var ingen spørgsmål og kommentarer, og den blev godkendt
(vedhæftet).
Senior
Maria Lyduch som var formand for denne afdeling er udtrådt af
bestyrelsen, hvorfor der ikke var nogen beretning. Anne Marie gav en
kort opdatering på afdelingen, som fungerer rigtig godt socialt med
mange unge spillere, og holdene klarer sig også rigtig godt rent
sportsligt. Det kan nævnes af vores 2. hold for første gang i mange år
er rykket op i 1. division næste år.
Elite
Anne Marie oplæste i Jonas Lyduch’s fravær beretningen. Der var
ingen spørgsmål eller kommentarer, og den blev godkendt. (vedhæftet).
Som de fleste ved, spiller vores 1. hold jo finale i Badminton Ligaen d.
23.4. i Frederiksberghallerne. Vi håber på stort fremmøde.
Ungdom
Helle Holm fremlagde beretning for ungdomsafdelingen, som blev
godkendt (vedhæftet).
Der var en diskussion om, hvordan vi skal skaffe nye helt unge spillere
til klubben, idet skolereformen har gjort, at mange forældre vælger
fritidsaktiviteter fra, da de tror, at børnene får rigeligt motion i skoletiden.
Skolereformen har også bevirket, at de små først kan begynde træning
senere på dagen, da de først har fri senere, og det rykker
træningstiderne for alle andre brugere, inkl. motionister, hvilket skaber
utilfredshed. Derudover har man besluttet at give nogle af vore timer
mandag fra 17-20 i hal 3 til Gymnastik.
Vi skal i hvert fald ud på skolerne for at sikre flere medlemmer i de
yngste rækker. Der kan søges tilskud fra kommunen til dette tiltag.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab

Finn Christensen fremlagde regnskabet som udviser et mindre
overskud. Regnskabet blev godkendt. Finn’s kommentarer til
regnskabet er vedhæftet.
Der blev stillet spørgsmål til det store udestående beløb på
tilgodehavende kontingenter – dette skyldes til dels, at opkrævninger til
ungdom kom meget sent ud, men det anses også for tvivlsomt om hele
beløbet kan inddrives.
5. Godkendelse af budget
Finn fremlagde budgettet. Grundet nye oplysninger og usikkerhed om
boldsalg, skal bestyrelsen se på en revidering af det fremlagte budget.
Efter disse kommentarer blev budgettet godkendt.
Der blev fremlagt forslag om 2-årigt budget. Bestyrelsen tager dette til
efterretning og undersøger muligheden for dette.
6. Behandling af indkomne forslag. Der var ikke kommen nogle forslag
7. Valg til bestyrelsen.
Følgende var på valg
Kasserer Finn Christensen for 2 år – genvalgt
Eliteudvalgsformand Jonas Lyduch for 2 år – genvalgt
Seniorudvalgsformand Maria Lyduch fratræder og
erstattes af Rasmus Quist for 1 år
Ungdomsformand Helle Holm som har erstattet Jesper
Holck Christensen i løbet af året for 1 år
Sponsorudvalgsformand for 2 år (vakant)
Veteranudvalgsformand Søren Nielsen for 2 år–genvalgt
Bestyrelsesmedlem Anne Meyer for 2 år – genvalgt
Bestyrelsesmedlem Olaf Stolborg for 2 år – genvalgt
Følgende var ikke på valg
Motionist/internudvalgsformand Svend-Erik Hørmann
Dagbadmintonformand Kurt Rømer
Bestyrelsesmedlem Lone Mathiesen

ulige år
ulige år
lige år
lige år
ulige år
ulige år
ulige år
ulige år

lige år
lige år
lige år

Bestyrelsesmedlem Bo Holm

lige år

Suppleanter
Jørgen Fjordvald for 1 år
Michael Bygum for 2 år
8. Valg af kritiske revisorer og suppleanter
Michael Bygum, suppleant Karsten Jensen
Ikke på valg
Jørgen Fjordvald, suppleant Morten Ahrendsen
9. Eventuelt – der var intet under eventuelt

Formanden takkede dirigenten for god ro og orden

Referent
Lone Mathiesen

div. vedhæftninger.

ulige år
lige år

Formandens beretning 2015

For 18. gang skal jeg nu aflægge beretning for generalforsamlingen. Jeg plejer at
starte med det sportslige. Det gør jeg ikke i år. Hver gang sidder jeg og undrer mig
over alle de nye ting, der sker på et år. Jeg undrer mig over, hvordan vi gang på gang
kan finde på nye tiltag, hvordan vi hver gang kan følge med udviklingen. Men det
kan vi, fordi vi har dygtige og engagerede ledere, som bruger rigtig mange frivillige
timer på at få det hele til at fungere. Hvert år er der folk, der går men heldigvis
kommer der nye til. Men når det er sagt, så kan vi stadig bruge flere frivillige hænder,
for der er rigtig mange opgaver, der skal laves.
Det er vigtigt at huske på, at vi alle gør det så godt, som vi kan, og at det er frivilligt.
På den anden side er det også lærerigt. Her har vi mulighed for at møde mennesker
med mange forskellige baggrunde. Det er det, der er GSB´s styrke. Alle vi frivillige
har alle vores styrker. Det er det, der skaber GSB´s udvikling. Vi skal tænke nyt, men
det er også vigtigt at huske på GSB´s historique. Der er en grund til, at vi er hvor vi er
i dag. Den viden skal vi tage med os sammen med noget nyt
Men vi skal videre mod nye mål og nye opgaver. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet
at afholde et seminar, hvor vi kigger på de arbejdsopgaver vi har, og hvad vi skal
fokusere på i fremtiden. Jeg håber at rigtig mange vil være med fra alle vores
afdelinger, så vi sammen kan komme videre. Sæt kryds i kalenderen den 10. maj Der
er en tendens til, at folk bare tænker. Det går jo godt. Det går kun godt fordi, der er
nogle der gør et rigtigt stort stykke arbejde for at få det til at fungere
Vi har mange udfordringer, hvis vi skal holde det sportslige niveau. Her tænker jeg
økonomi. Vi har igen i år fået 250.000 kr af Greve Kommune. Det er nok sidste år vi
får de ekstra penge, så vi må ud og lave nogle flere aktiviteter f.eks loppemarkeder,
cykling osv. Vi holder vores sponsorbudgetter. Nogle går, men nye kommer også til.
Det er ikke nemt, men jeg ved, at Joachim og nu også Jesper har planer for den
kommende sæson, så vi krydser fingre. Ideen med at få folk fra vores erhvervsklub
med i sponsorarbejdet var svært. Folk har travlt men enkelte sponsorater er det blevet
til.
Vi får stadig meget støtte fra Greve kommune. Idrætspuljer er lavet om, så det nu er
blevet lettere at søge. I fremtiden er det partnerskabsaftaler man laver med
kommunen. Støtten kan så blive flerårig. Vi håber, at vi kan få en pæn bid af kagen,
da vi stort set er det eneste rigtige elite vi har i kommunen. I fremtiden bliver det
eksperter på talent og elitearbejde udefra, der skal være med til at bestemme. Det er

nok en god ide, da det ikke skal være frivillige ledere fra andre foreninger, der skal
bestemme, hvad vi skal have i støtte.
Det er ikke kun økonomien der er vores store udfordring. Også medlemstallet er
faldende. Vi bliver nødt til at gøre noget mere for at få flere til at spille badminton.
Jeg er meget nervøs for den nye skolereform og tilgangen af nye medlemmer. Vi kan
allerede mærke det, da vi har fået færre ungdomsmedlemmer af specielt de yngste i
år. Børnene skal være længere tid i skole. Forældrene mener, at deres børn måske får
nok motion. Vi mærker også en tendens blandt forældre, at deres børn skal være
ældre og ældre, før de kan køre selv. Alt dette skal vi være opmærksomme på og gøre
noget ved.
For ungdomsmedlemmer er vi afhængige af. Det er fødekæden til hele vores
sportslige arbejde.
Skal vi flytte vores træningstider til senere tidspunkter. Gør vi dette betyder det også,
at vores motionister skal spille på senere tidspunkter, og vil de det?
Færre medlemmer betyder også, at vi ikke kan beholde de haltider vi har. Det har vi
allerede fået at mærke. Vi har mistet hal 3 mandag fra kl. 17.00-22.00.
Vi har mange andre udfordringer, som vi skal forholde os til. Man planlægger at lave
fælles kontorlokaler. Det betyder, at vi skal afgive vores kontor. Der er høringsfrist
den 1. april, men det mener jeg ikke, vi skal gå med til. Så det skal vi kæmpe for at
beholde.
Vi er i skrivende stund ved at forhandle en ny boldaftale. Der er flere
boldleverandører, der gerne vil lave boldaftaler med os. Men også de er truet af den
stigende dollarkurs. Det betyder at deres bolde bliver dyrere og det afspejler deres
tilbud til os. Vi forhandler, så forhåbentlig får vi en god aftale.
Vi har i år fået ny hjemmeside. Stor tak til Lars Magnussen for at give os den. Men
vi vil meget gerne have en person, der kan tage sig af denne flotte hjemmeside. En
der vil lave alt vores skrivearbejde og opdatere den.
Vi har også i år fået en ny forpagter. Det ser ud til at vi denne gang har været heldige.
Samarbejdet med den nye forpagter går godt.
Ja vi har mange udfordringer, men også mange ting at glæde os over. I skrivende
stund er vi igen i finalen. Vi skal den 23. april spille mod Skovshoved om guldet. Vi
er allerede i gang med forberedelserne. Dejligt at se, at der var folk, der meldte sig på
banen for at få et godt arrangement op at stå. Det bliver festligt. Så jeg håber, at

mange vil komme ind in Frederiksberghallerne og støtte op om holdet. Stort tillykke
til spillerne og alle andre omkring holdet.
Vi har nok haft en af vores bedste sæsoner rent sportsligt, idet også vores 2. hold har
gjort det godt. I går sikrede vores 2. hold oprykning til 1. division. Det er flot at have
et ligahold, et hold i 1. division. Et hold i 3 division 4. holdet kæmper for at blive i
Danmarkserien. Det afgøres på mandag, da de skal ud i en playoff kamp. Også i de
individuelle turneringer gør vores seniorspilere det godt. Så stort tillykke til alle med
en rigtig god sæson. Noget af det jeg synes er rigtig dejligt er engagementet fra vores
spillere til selv at sætte noget i gang. Her tænker jeg på fester og andre sociale
aktiviteter. Der er rigtig mange af vores egne unge spillere, der gør det rigtig godt ude
i turneringerne i både ind- og udland. Stort tillykke til jer alle sammen
Ungdom gør det også godt. Det vil Helle komme ind på. Jeg kommer tit til at tænke
på da min tidligere chef i forbundet Thomas Lund sagde, at vi ikke kunne have både
elite i senior og ungdom. Jeg tænkte. Det skal han ikke bestemme. Vi har i hvert fald
bevist, at det kan vi godt. Men som tidligere nævnt, skal vi tænke på fødekæden. Det
skal der arbejdes for.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til alle, som er med til at holde GSB kørende. Her
tænker jeg på frivillige ledere på alle niveauer, sponsorer store som små, trænere,
Vivian på kontoret og ikke mindst bestyrelsen. Tak for et godt samarbejde.

Eliteformandens beretning
Eliteafdelingen har haft et rigtigt travlt år. Nadia og jeg føler nogle gange, at sæsonen
har varet i 2 år, så meget har der været at lave i seniorafdelingen. Sæsonen er ved at
slutte, men der er stadig visse ting vi ikke ved noget om endnu.
Hvem vinder guld i ligaen. Vi har i hvert fald muligheden, da det igen er lykkedes os
at spille os i finalen. Dette sker den 23. april i Frederiksberghallerne.
2. holdet rykkede i går aftes op i 1. division
3. holdet bliver i 3 division. De var med i oprykningsslutspillet, hvilket var rigtig flot.
4. holdet skal spille kvalifikationskamp om at blive i Danmarksserien på mandag.
5. holdet bliver i serie 3.
Individuelt er der lavet rigtig flotte resultater. Det vil tage for lang tid at nævne alle
de resultater her. Vi har verdensklassespillere, der har gjort det rigtig flot,men jeg er
specielt stolt over vores unge spillere, som også gør det godt.
Vores spillertrup er meget ung. Vi har rigtig mange af vores egne unge spillere på de
forskellige hold. Gennemsnitsalderen på vores 2 hold er vel 18 år. At de har spillet
holdet i 1. division er rigtig flot.
Det er altid sværere for vores lavere rangerende hold, da de har spillere, der ikke
prioriterer badminton så højt, så udenlandsrejser mm betyder at der kan være afbud.
De bliver vi nødt til at acceptere, da ikke alle har badminton som 1. prioritet i deres
liv.
At holde styr på 40 mennesker på en træningsaften er en stor mundfuld, så derfor er
det glædeligt, at vi har fået Peter Jørgensen tilknyttet som hjælpetræner en gang i
mellem. Peter har jeg headhuntet fra Albertslund, da jeg var træner der. Han har gjort
et fantastisk arbejde. Tusind tak for det. Peter har desuden sagt ja til at stå for
Roskildefestivalen, som han har sørget for, at vi er kommet med i igen. I år starter vi
med ca 60 deltage og så må vise, hvad det bliver til. Det giver penge til klubkassen.
At stable et decideret eliteudvalg op at stå har været lidt usikkert, så vi kan godt sige,
at sponsorudvalget og eliteudvalget nærmest er det samme. Jesper Hougard som vi
har fået tilknyttet til vores ligaarrangementer er også med i sponsorarbejdet. Dejligt at
folk udefra har lyst til at hjælpe GSB. Jesper er oprindeligt bordtennisspiller og har
ikke selv spillet badminton, men vi har åbenbart gjort ham interesseret i GSB.
Joachim hjælper mig med elitearbejdet.

Jeg vil sige, at vi har en rigtig god trup. De træner godt, og der er en god stemning på
holdene. Da de er meget unge, og mange gerne vil rigtig meget med deres badminton.
ja så giver det os trænere rigtig meget at lave. Men når resultaterne så kommer, er det
arbejdet værd.
Vi har ikke vores ligatrup færdig endnu. Der er spillere, der forlader os og vi arbejder
på at få nye til. Når det er sagt, så arbejder vi også på at få spillere, som vi kan
arbejde med over en årrække. Det er svært, hvis der hele tiden er for megen
udskiftning i spillertruppen. Her må vi også skele til økonomien. Vi har de penge vi
har, og så må vi få det bedste ud af det. Det kan godt være, at vi kommer til at have
nogle udlændinge på holdet, men vi må desværre konstatere, at de danske spillere vil
have alt for mange penge. Og det kan og vil vi ikke betale. For Nadia og jeg er det
vigtigt, at vi holder på vores egne spillere og hjælper dem videre.
Vi gør meget ud af at lære vores unge spillere om holdånd og klubfølelse, da vi
mener det er vigtigt, at også de er med til at gøre et stykke arbejde i klubben. Flere af
vores spillere er trænere og hjælper til ved flere lejligheder.
Til slut vil jeg gerne sige tak til Joachim for stor hjælp med hensyn til sparring
angående nye spillere, Tak til Nadia for fantastisk trænersparring. Jesper Hougard for
nye tiltag på sponsorfronten og vært ved vores ligaarrangementer. Peter Jørgensen for
stor hjælp med træningerne og med at holde styr på hvilke spillere vi må benytter
hvor og hvornår. Tak til Søren og alle andre, der hjælper til omkring
ligaarrangementerne

Årsberetning fra GSB Ungdom.

Der er sket rigtig meget i ungdomsafdelingen i 2014.
Vi har i USU haft en turbulent tid, da vi dels har haft nogle rokeringer samt udskiftninger, hvilket har
betydet en masse nye ideer og derved også en masse arbejde 
Vi har i foråret 2014 sagt farvel til vores cheftræner Allan Scherfig og er gået over til et trænerteam, dette
har været en super god løsning, da vi har fået sammensat et rigtig godt team, som supplerer hinanden
godt. Stor ros til deres indsats.
Vi har kæmpet med den nye skolereform, det har betydet, at vi har haft fald i de små årgange, da mange
forældre synes børnene har fået nogle lange dage, og vores træningstider ikke helt har været gode nok i
forhold til skoleskemaerne. Vi har arbejdet løbende gennem sæsonen med dette og skal nok være klar til
den nye sæson, så der kommer bedre styring og planlægning på det område.
Vi har haft vores årlige opstartslejr til Lalandia, hvilket var en super tur med en masse glade og hårdt
arbejdende unger. Stor ros til Mikkel og Rasmus for et godt træningsophold.
Sommeren har også i 2014 budt på GSB Camp med Hans Nielsen ved roret, han har frasagt sig Camp til
2015, da han gerne vil holde ferie med familien. Camp 2015 er således overtaget af USU, så vi er
forventningsfulde og gør vores bedste for, at skabe nogle gode rammer for spillere og trænere – P.t. har vi
57 tilmeldinger fra ind- og udland.
Vi har stor fokus på de mindste årgange, da vi ikke har den ønskede tilgang af spillere. Vi har således
indgået i et projekt, som hedder ”Badminton på Toppen”, hvor vi laver miniturneringer for nybegyndere i
samarbejde med de nærliggende klubber.
Vi har også i 2014 haft vores GSB / SSB samarbejde. Det har været i Greve Hallen for udvalgte U11/U13 og i
OJD Hallen i Solrød for udvalgte U15/U17 samt U19/U21. Projekter har været givtigt for begge klubber og vi
planlægger til den kommende sæson, at udvide samarbejdet til Hvidovre og KMB.
Vi har haft hold med i rigtig mange rækker, hvoraf mange af dem har opnået fine resultater. Vores U11 hold
er igen kvalificeret til at spille om titlen som årets U11 hold og U13, U15 og U17 er alle kvalificeret til DM
for hold, desværre kan vi grundet frafald på pigesiden ikke stille hold i U13. Så vi må arbejde på, at få mere
bredde i vores klub, da vi er meget sårbar i nogle af årgangene, vi vil i den kommende sæson forsøge et
samarbejde med skolerne, for der igennem at kunne få nogle flere medlemmer.
Vi har i sidste weekend, haft en event i Greve Midtby Center, med en badminton bane på det lille torv, der
var fin interesse omkring banen og vi planlægger at afholde en event mere omkring sommerferien, men
næste gang skal det var på torvet ved Føtex, der sker noget mere og er flere kunder.
Til slut vil jeg gerne sige stor tak til vores træner team, det gør det super flot og ikke mindst en stor tak til
USU for deres store arbejde, der bruges rigtig mange frivillige timer på at få tingene til at køre – Tak for
kampen !!

Helle Holm
Formand, USU

17. marts 2015

Ved GSB’s Generalforsamling, 24. marts 2015
- Dagbadmintons Årsberetning for sæsonen 2014 - 2015
De tidligere år har Dagbadmintons Årsberetning været meget omfattende, idet jeg gerne som ny formand - ville beskrive vores afdeling så godt som overhovedet muligt.
I år bliver fokus derfor rettet mod det væsentligste, som er sket hos Dagbadminton.
 Om medlemstal:
Dagbadminton er tilsyneladende en voksende afdeling, idet vores medlemstal ligger og
svinger omkring 90 medlemmer - et medlemstal, som vi - mig bekendt - ikke har været
oppe på tidligere …
Vi har således haft tilgang af flere nye ansigter, som på forskellig vis har fundet frem
til os.
 Om DGI’s arrangementer:
Som medlem af DGI deltager vi hvert år i Hold-turneringen i Karlslunde, som
spillerne er blevet meget glad for.
I denne sæson deltog vi med det største antal hold nogensinde, idet vi tilmeldte 7 hold
á 4 spillere. Vi var således den klub, som stillede op med flest hold.
Resultaterne var - som de øvrige år - lidt blandede.
Et enkelt hold vandt dog deres række.
Men nogle af de helt nye spillere, som ikke har den allerstørste badmintonerfaring var
med, og de fik på denne måde lidt turneringserfaring, set i forhold til den lidt
beskyttende tilværelse tirsdag og torsdag, kl. 8 - 12 i Greve Idrætscenter.
Der har tidligere været en tendens til tilbageholdenhed pga. manglende erfaring, men
vi har opfordret til at man deltog, selvom nogle syntes, ”at de ikke var gode nok”.
DGI afholder foruden denne Hold-turnering også to af de såkaldte Inspirationsdage,
som man kan tilmelde sig og få lidt mere badmintonindsigt og - erfaring.
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I denne sæson tilmeldte 6 spillere sig Inspirationsdagen i Viby Sjælland, og de kom
hjem med en god badminton-oplevelse.
I øjeblikket arbejder jeg på at få DGI til at arrangere en Inspirationsdag i Greve
Idrætscenter.
På denne måde håber jeg på, at endnu flere spillere møder frem for at blive dygtigere,
da de ikke skal ”den frygtelig lange vej” til Viby …..
 Om Firkant-samarbejdet:
- mellem klubberne Glostrup, Greve, SB50/Ishøj og Tåstrup
Vores såkaldte Firkant-turneringer hos hinanden samler stadig flere spillere.
Hos Tåstrup var vi i år over 100 deltagende spillere, og på vores egen hjemmebane
samlede vi 96 spillere.
Vi har på denne baggrund været nødt til at tillempe point-tællingen lidt, således at vi
kan nå at afvikle alle kampene.
Tirsdag den 24. marts stod Greve som arrangør af den årlige CUP-turnering, som i
princippet foregår på samme vis som de øvrige turneringer mellem os.
CUP-turneringen afslutter imidlertid vores turneringer, og det er derfor en præmieturnering, hvor der opkræves et beskedent gebyr.
Den samlede i alt 88 spillere.
 Om Ældresagens badminton i Greve Idrætscenter:
 Og om Dagbadmintons Torsdags-turnering:
Efter en del gnidninger mellem Dagbadminton og Ældresagens Badminton i sæsonen
2013-2014, så kontaktede jeg sommeren 2014 den nye formand for Ældresagens
Badminton, Flemming Hansen.
Jeg fortalte Flemming, at Ældresagens spillere, som kom inden deres spilletid om
torsdagen fra kl. 12, gerne måtte spille på evt. ledige baner, MEN KUN hvis de ikke
bragte unødig uro i hallerne eller forstyrrede Dagbadmintons spillere, som hver
torsdag spiller den nye ”Torsdags-turnering” mellem kl. 10 og 12 !
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Desværre har det vist sig nødvendigt nogle gange at erindre dem om vores aftale og
understrege på hvilke betingelser de kan spille i vores tid !
De fleste af Ældresagens spillere kunne finde ud af det, men desværre ikke alle !
Det har derfor været nødvendigt at ”kridte banen op” og stille dem over for
ultimatummet:
 Enten overholder de vores aftale om ikke at forstyrre Dagbadminton eller også
 Kommer de ikke før deres egen spilletid
Men jeg har også meddelt dem, at de spillere fra Ældresagen, som så gerne vil spille
før kl. 12, kan melde sig ind hos Dagbadminton sideløbende med deres tilknytning til
Ældresagens Badminton.
Jeg har mødt fuld forståelse fra Flemming Hansen og Erika Hansen, som leder
Ældresagens Badminton.
- Og der kommer ikke flere advarsler !!!
Det har vist sig, at vi med ”Torsdags-turneringen” har ”slået to fluer med et smæk”.
På den ene side dokumenterer vi, at vi bruger hele vores tid i hallerne om torsdagen, og på den anden side mærker man blandt Dagbadmintons spillere en stigende interesse
og begejstring for denne turnering.
 Sommerbadminton hos Dagbadminton:
Ved afslutningen af sæsonen 2013-2014 viste nogle af spillerne interesse for at kunne
fortsætte med lidt sommerbadminton.
Gennem Vivian søgte Dagbadminton derfor om tider, og det lykkedes os at få ca. 6
uger. 11 spillere tilmeldte sig denne sommerbadminton.
Hvis interessen fortsat er til stede, vil vi igen i år tilbyde spillerne sommerbadminton.
 Klubmesterskaber 2013-2014:
Som sædvanligt afholdt Dagbadminton også Klubmesterskaber.
Selve tilmeldingen til Klubmesterskaberne foregår på den måde, at man tilmelder sig
enkeltvis.
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Derefter sammensættes nogle jævnbyrdige par og puljer, som spiller alle mod alle
indenfor puljerne.
Man bliver således Klubmester af puljen.
Der deltog i alt 32 spillere.
 Dødsfald:
Ved Juletid mistede vi desværre én af vores spillere, Kirsten Kurek.
Kirsten havde gennem længere tid været under behandling for cancer, men måtte til
sidst give op.

På Dagbadmintons vegne,
Kurt Ivan Rømer, formand

4

Beretning
For veteranudvalget 2015
Holdturnering
Vi var så heldige, at vi fik en ledig plads i mesterrækken, hvilket
vil sige, at vi har et mesterrækkehold og et a-række i 40+.
Derudover har vi et50+ 6 herrer og 2 damer, og sidst et 50+
elitehold. Altså 4 hold i alt.
Resultaterne er rimelige. Mesterrækkehold formåede at blive i
rækken, kom ganske vist i nedrykningsspillet, men klarede
frisag. 2. holdet som har spillet i a-rækken, har haft det særdeles
svært, intet er dog afgjort endnu, idet der mangler 2 kampe.
3. og 4. holdet har også haft nogle svære modstandere, og
resultatet blev da og så derefter nemlig 2 sidstepladser.
Spilleudvalg har haft det særdeles vanskeligt idet der igen i år
har været mange skadede spillere. Som resultaterne siger
resultater meget op og ned.
Fællestræning
Vi har i år haft en særdeles god fællestræning. Stemningen har
været god, og alle har spillet de kampe, de var sat op til. Carina
har valgt at stoppe, og er udskiftet med Tina Donnerstag og
Frank Reinholdt og Lene Worm og Jan Nielsen fortsætter i
udvalget. De har lavet et flot stykke arbejde med uge efter uge at
få sammensat nogle gode spillerunder, så på den front er vi godt
kørende.
Klubmesterskaber

Sidste års klubmesterskaber, som blev afviklet efter
generalforsamlingen, forløb fantastisk godt med stort
deltagerantal, og alle fik spillet nogle gode kampe. Godt
arrangeret af Hanne og Helle.
Klubmesterskaberne er i år planlagt til 28. og 30. april, og vi
håber, der er rigtig mange, der tilmelder sig.
Til sidst vil jeg gerne sige tak til holdlederne for et stor stykke
arbejde i sæsonen løb, ligeledes et stort tak til
fællestræningsholdet, som har kæmpet med at få tilgodeset alle,
de ønsker, der er indløbet. Sidst men ikke mindst et tak til de
øvrige bestyrelsesmedlemmer, for et godt og konstruktivt
samarbejde sæsonen igennem.
Søren

GFS i GSB 2015.
I årets løb har der både været sportsmæssige og administrative udfordringer. Det er glædeligt at
vores hold generelt har klaret rigtigt godt. Specielt er det flot at vores elitehold skal spille om
guldmedaljerne, det tror jeg ikke mange havde regnet med(udover Jonas selvfølgelig ).
Administrative udfordringer har vi bestemt også haft. Tidligt på året fik vi besøg af skat. Vi var den
første sportsklub, som fik dette ærefulde besøg. Der var nok et par stykker der fik røde ører. Men
det var der bestemt ikke grund til. Vi havde flere møder med skat – både hos os og i Tåstrup. De
gennemgik omhyggeligt vores bogholderi, kørsel, diæter etc. De stillede mange relevante
spørgsmål som blev besvaret efter bedste overbevisning. Konklusionen: Der var intet at komme
efter udover et par småting vedrørende kørsel.
Jeg takker hermed bl.a. Anne, Jonas og Svend Erik for det arbejde som blev lagt i dette.
Dernæst skiftede vi bank fra Danske Bank til Sydbank. Danske Bank ville ikke sponsorere os,
hvorimod det ville Sydbank, som nu er blevet en god sparringspartner for os. Godt nok er de lidt
dyrere på gebyrer, men det må vi forsøge at forhandle om.
Dette bankskift medførte en del arbejde for administrationen i forbindelse med flytningen.
Kontingentopkrævningen blev flyttet fra det gamle databasesystem til e-conomic. Dette medførte
en del ekstra arbejde for Vivian. Formålet med dette var at spare penge på porto, hvorfor alle nu
opkrævninger bliver udsendt på mail. Desuden har Vivian overtaget en del andre opgaver som
registrering af ungdomsspillere samt andre administrative opgaver. Det har selvfølgelig medført
en del ekstra timer for Vivian, hvilket har medført et øget timeforbrug og dermed øget
omkostninger.
Som det fremgår af regnskabet blev resultatet på +Tkr.26. Dette er absolut ikke som forventet i
forhold til budgettet. Afvigelsen er på i alt brutto Tkr.234. Dette er selvfølgelig ikke godt nok, men
skal der siges noget positivt er GSBs egenkapital nu er på den rigtige side med Tkr.20. Vi skal helt
tilbage til 2011 for at finde en positiv egenkapital.
Skal indtægterne sammenlignes med 2013 er disse dog kun faldet med Tkr.113 og udgifterne er
steget med Tkr.81, altså ikke så galt endda, men galt nok.
Årsagen til afvigelsen skyldes følgende:
Budget

Faktisk

Indtægter

3065

2853

- 212

-113

Udgifter

2805

2827

- 22

- 81

260

26

- 234

-194

Total

Afvigelse

(2013)

Som nævnt er det langtfra godt nok med en indtægtsafvigelse på - 212, men jeg skal hermed
komme med, ikke bortklare, mine kommentarer til ovennævnte afvigelser.
Generelle indtægter:
Den primære hovedårsag er som nævnt klart de manglende indtægter set i forhold til budgettet.
Et minus på Tkr212 virker umiddelbart voldsomt. Hvad er så årsagen?
Fra kommunen modtog vi Tkr.46 mindre end forventet. Vi kendte ikke med sikkerhed det
nøjagtige tal ved budgetlægningen og budgetterede derfor for meget.
Andre afvigelser på den negative side var indtægter på bl.a. salg af bolde og øvrige indtægter hvor
vi måtte konstatere en negativ afvigelse på Tkr.102. Ligeledes vores almindelige indtægtsgivende
arrangementer som banko, julekalender, camp etc. udviste - 42Tkr. Positivt var dog en merindtægt
på entre og aktiviteter ved hjemmekampe på i alt Tkr.20
På indtægtssiden var der bestemt positive ting. Bl.a. steg sponsorindtægterne fra Tkr.703 i 2013 til
Tkr.855 i 2014. Kontingentet blev på niveau med 2013 – en anelse under budget.
Fællesomkostninger:
Udgifter til administration og kontorudgifter generelt blev noget højere end budgetteret. Vi brugte
i alt Tkr279 eller Tkr54 over budget. En relativ stor afvigelse, som specielt blev forårsaget af en
ekstraordinær udgift til omlægning af bl.a. GSBs kontingentsystem etc. Dette blev gennemført
sammen med Sydbank og Vivian, som har ydet en ekstraordinær indsats for at dette fungerede
optimalt. Der blev derfor brugt ekstraordinært mange løntimer bl.a. til dette projekt.
Løn til administration Tkr.162, Tkr.66 til provision vedr. sponsorindtægter, Tkr.21 til revision samt
andre diverse udgifter i alt Tkr30 til diverse.
Udgifter vedrørende de enkelte afdelinger:
Seniorafdelingen, med store udskiftninger herunder trænere og spillere etc. kom ud med et
resultat på Tkr.1694 imod et budget på Tkr.1740 LY Tkr.+3.
Ungdomsafdelingen Tkr.551 imod et budget på Tkr.540 LY 0.
Veteraner, dag-/husmoder- badminton Tkr.35 LY 0.
Alt i alt blev omkostningerne på Tkr.2828 imod et budget på Tkr.2805 LY Tkr.2746.
Konklusion: GSB må arbejde på at øge indtægterne og skære ned på fællesomkostningerne.

Kassereren.

