Ordinær Generalforsamling i Brande
Badminton Club - Referat
Dato/tid: Tirsdag d. 26. oktober 2022, kl. 18:30
Sted: Glasburet, Brande Hallerne
1. Valg af dirigent
Kenneth Raahauge blev valgt
Jævnfør vedtægterne skal generalforsamlingen afholdes inden udgangen af oktober, og være varslet senest
2 uger før. Generalforsamlingen blev varslet i Brandebladet i uge 40 (4. oktober), og samtidig på klubbens
facebook-side. Generalforsamlingen er derfor erklæret beslutningsdygtig, og ordet blev givet videre til
formanden.

2. Bestyrelsens beretning
Rune Ehlert Kristensen (formand) fremlagde bestyrelsens beretning for året 2021-2022, og denne blev
godkendt (kan ses nedenfor).
Endelig havde vi et nogenlunde normalt år uden Corona nedlukninger, og hvor vi bare har kunnet fokusere
på at spille badminton og squash.
For at sikre at medlemstallet ikke skulle falde, efter 2 sæsoner med masser af nedlukning, og baseret på en
sund økonomi i foreningen, valgte vi i bestyrelsen at alle dem som havde betalt kontingent året før, ville få
et gratis kontingent til sidste sæson tilbudt, og det resulterede faktisk i at vi fastholdt et medlemstal på
omkring 160, fordelt på 83 ungdomsspillere og 78 seniorer/motionister. I år ser antallet desværre ud til at
falde lidt. Lige nu er der 43 ungdomsspillere og 62 seniorer/motionister. Vi håber selvfølgelig at flere får sig
tilmeldt nu hvor udendørssportsgrenene begynder at nå deres afslutning, men jeg tror også bare vi må
sande, at det har haft en effekt at USK skulle have hal B onsdag aften, som er gået ud over vores
motionisttider. Vi bløder medlemmer på seniorsiden, og ser at folk begynder at søge mod andre klubber, så
det vil helt sikkert være et fokuspunkt i bestyrelsen det kommende år.
Det gav så muligheden for at starte flexbadminton op – Kom og spil alt det du vil i weekenden i Hal C – Men
enten har vi ikke været gode nok til at kommunikere det nye tiltag, eller også har der ikke været den store
sult for at prøve det af, da det kun er bestyrelsesmedlemmer som benyttede sig af muligheden.
Nu har USK så fundet ud af at de ikke får brug for hal B alligevel, og vi er blevet tilbudt Hal B igen, som vi har
sagt ja tak til, så nu vil de baner blive smidt i udbud, til en reduceret pris.
Det vi ligeledes har gjort for at fastholde og tiltrække medlemmer er, at vi har allieret os med Morten Frost,
som hen over sæsonen har været assisterende træner 4 gange, på tværs af alle holdene, og det kom der
rigtig god feedback på.
Hvis vi tager et tilbageblik på Brandestævnet 2021, var det en stor succes at det kunne afholdes uden
Corona restriktioner. I 2020 var et loft på 150, da der kun måtte være 50 deltagere i hver hal, men sidste år
var vi tilbage på fuld kapacitet hvor 207 spillere deltog. Desværre vil der ikke være noget Brande stævne i

år, da vi havde nogle e-mail problemer, hvor vi aldrig modtog tilmeldings e-mailen. Det skulle der være styr
på nu, og vi er klar til at køre på igen næste år.
Derudover har vi også afholdt et åbent hus-arrangement, som var en stor succes, hvor det lykkedes os at få
nogle nye medlemmer.
Vi har også afholdt uofficielt klubmesterskab for seniorholdet, hvor det lykkedes Mette Kirk Østergaard og
Flemming Hvelplund at vinde, så stort tillykke til jer.
Alt dette ville ikke være muligt uden et fantastisk engagement fra USU, som er med til at sikre en god
oplevelse for både ungdoms- og senior spillerne, og en kæmpe tak skal lyde til dem fra bestyrelsen.
Vi vil også gerne takke Brande Hallerne og i særdeleshed Ole, når det er kommet til timefordelingsmøder.
Vi ved godt at det er svært at fordele tiderne, specielt når ungom prioriteres over voksne, og der var ingen
tvivl om at vi måtte opgive en hal onsdag aften, når USK skulle bruge en hal til amerikansk fodbold – Men vi
fandt en pragmatisk løsning, hvor vi fik en god aftale i weekenderne, hvor der skulle afregnes pr.
abonnement, og ikke traditionel halleje. At det så ikke er blevet den store succes i år, kan vi jo ikke klandre
hallen for, og jeg er rigtig godt tilfreds med det samarbejde vi har med hallerne.
I Squashklubben er der lige nu 27 aktive spillere, som vi selvfølgelig gerne ser vokser, her er det vigtigt at
have for øje, at vi stadig er på et tidligt stadie i sæsonen, så vi regner med at flere tilmelder sig.
Hvis vi tager et kig på vores ungdomsafdeling i Squash, var det sidste år igen en kæmpe succes med et
næsten fyldt hold bestående af 5 entusiastiske drenge og en sej pige. For 3. år i træk vandt Anders Bank
Brandes største vandrepokal på gigantiske 70 cm, og må derfor beholde den til evigt eje.
Vi har haft en relativ ny bestyrelse i år, hvor Leif Mølgaard Mikkelsen, Simon Winther Christensen, og
Thomas Jensen trådte til. Desværre kom skæve arbejdstider i vejen for Thomas’ bestyrelsesarbejde, og blev
derfor desværre nødt til at trække sig, men kæmpestor tak til både Leif og Simon for at træde til på den
ekstraordinære generalforsamling, således at BBC kan drives videre. Vi får også brug for mindst et nyt
bestyrelsesmedlem i år, da både Rikke Løkke Rasmussen og undertegnede ikke ønsker genvalg, så det bliver
spændende at se hvordan den nye bestyrelse for 2022-2023 kommer til at se ud.
Som I vil se når vi går igennem regnskabet, er vi endt på et minus på 142.000 kr., hvilket har været
forventet i et Corona frit år, hvor udgifter til trænere og bolde stiger, hvor vi har givet gratis kontingent til
alle medlemmer som havde betalt kontingent året forinden.
Vi vil selvfølgelig også gerne takke vores Hovedsponsor Welcon og Jens Pedersen. Det er virkelig fantastisk
med dit engagement i BBC, som gør at vi kan tilbyde nogle super gode vilkår til vores medlemmer, og det
håber vi selvfølgelig at du vil blive ved med.
Endelig vil vi gerne uddele BTs (Brande Trælasts) vandrepokal. Vandrepokalen bliver uddelt til en person,
som har været en kæmpe drivkraft og ildsjæl i klubben den forgangne sæson. I år valgte resten af
bestyrelsen at uddele den til afgående formand Rune Ehlert Kristensen. Rune har været med i bestyrelsen i
4 år, hvor han har været formand i de seneste 3 år. Derudover er han en stor ildsjæl i squashklubben, hvor
han har været ungdomsspillernes træner de seneste 4 sæsoner.
Bestyrelsen takker for den forgangne sæson, hvor vi er utrolig taknemmelige for de talentfulde trænere vi
har, som utrætteligt udvikler vores spillere, og som sørger for at Badminton og Squash er attraktivt at spille
i Brande.

På bestyrelsens vegne,
Rune Ehlert Kristensen

3. Fremlæggelse af regnskab og budget
Kurt fremlægger regnskabet og gennemgår de største poster.
Regnskabet bliver godkendt.
Udgifter til trænerlønninger, bolde og halleje er steget betragtelig i forhold til sidste år. Dette er primært
fordi der ingen Corona nedlukninger har været i seneste sæson, samt Morten Frosts 4 træningspas.
Derudover har der været gratis kontingent til alle betalende medlemmer fra 2020-2021 sæsonen.
Underskuddet på 142.000 kr., er dermed som forventet. BBC har stadig en sund økonomi.

4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5. Valg i henhold til vedtægterne
•

•
•
•

Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg til bestyrelsen var formand Rune Ehlert Kristensen og USU
medlem Rikke Løkke Rasmussen, som ikke ønskede genvalg. Dorthe Børsen Bentzen blev valgt ind i
bestyrelsen.
Valg af bestyrelsessuppleanter: Jens Deleuran og Lena Christoffersen
Valg af revisorer: Jan Andersen / Kenneth Raahauge
Valg af revisorsuppleant: Lisbeth Aarup Nielsen

6. Fri Debat
•
•
•
•
•

Kommunikation vedrørende nye tiltag kunne godt blive bedre, det var ikke all medlemmer som
havde modtaget information på e-mail.
Vedr. timefordeling næste skal vi passe på med at afgive tider – De andre foreninger må også give
deres del af kagen
Fakturaer skal være godkendt og underskrives af formand og kasserer.
Nettet skal gennemgås af hallen. Problemer med at stramme nettet op både i Hal A og Hal B.
Rune og Rikke fik 2 flasker vin som tak for deres indsats i bestyrelsen.

