
 
REFERAT af 

GENERALFORSAMLING I VÆRLØSE BADMINTON 
onsdag den 16. maj 2018 kl. 19.00 

 

 Til stede fra bestyrelsen:  Anders Nielsen, Thomas Lausen, Vibeke Højmark, Rikke Budden, Morten 
Estrup, Anne Louise Terrini, Søren Bruun Pedersen, Kurt Buch Jensen og  
Jeanet Errebo Larsen 
 
Christian Bach og Lene Lund Clausen (suppleanter) 

 Der var 5 fremmødte medlemmer ud over bestyrelse og suppleanter. 
 

1. Valg af dirigent og referent 

Peder Sundgaard blev valgt til dirigent og Jeanet Errebo Larsen som referent.  

Dirigenten konstaterede, at indkaldelse til generalforsamlingen var sket rettidigt via opslag på klub-

bens opslagstavler i Værløsehallerne, via udsendelse af mail til klubbens medlemmer 14 dage før 

afholdelse og ved kopier fremlagt i hallen. Annonceringen på klubbens hjemmeside var ved en fejl 

ikke blevet effektueret, men forsamlingen havde ingen indvendinger imod, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt.  

 

2. Godkendelse af formandens beretning 

Formanden henviste til den udsendte beretning, hvorfra han gengav udvalgte dele. 

Han fremhævede især de gode ydre rammer med den nye bemanding af halpersonalet samt Ole i 

caféen og det stærke set-up på trænersiden i både senior og ungdom. Mht. vores tre indsatsområ-

der kan vi konstatere, at vi har fået mange nye medlemmer, indtægtssiden er gået godt – vi nåede 

vores ret optimistiske mål, og det går også godt mht. kommunikation, især hjemmesiden, hvor vi 

dog ikke har gjort så meget det sidste halve år. Det vil være en stor hjælp for Mai Surrow, som står 

for VB’s hjemmeside, hvis flere medlemmer vil komme med indlæg til hjemmesiden. 

 

På den sportslige front har det været et hårdt år, men det endte godt og alle hold overlevede eller 

rykkede op. 

 

Økonomisk endte det med et lille plus, hvilket er meget tilfredsstillende.  

 

Fra forsamlingen blev der spurgt til økonomien i Cafeen. Formanden svarede, at det er vores ind-

tryk, at Ole er tilfreds.  

 

Formandens beretning blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

3. Godkendelse af udvalgsformændenes beretninger (senior, elite, ungdom, motionist) 

 

Seniorudvalgsformanden henviste til den udsendte beretning og tilføjede, at det havde været et 

fint år med det nye træner set-up, og fortalte at seniortruppen bl.a. havde været på træningslejr i 



Vorbasse. 3. holdet endte i en direkte kamp om oprykning til 2. division, som blev vundet.   

 

Eliteudvalgsformanden var ikke til stede. Formanden henviste til sin egen beretning samt den ud-

sendte beretning fra Eliteudvalget. 

 

Forsamlingen spurgte til næste års elitehold. Formanden orienterede om, at der kommer nogle un-

ge sub-elitespillere, som skal slås med om pladserne på 1. og 2. holdet. Mikkel Enghøj flytter tilbage 

til Lillerød, og Nicolai Overgaard vil sandsynligvis ikke være her i næste sæson. 

 

Ungdomsudvalgsformanden henviste til den udsendte beretning. 

 

Motionistudvalgsformanden henviste også til den udsendte beretning og tilføjede, at hun stopper 

nu pga. tidsmangel. Hun opfordrede til, at der stemmes på Rete Trap som ny formand for motio-

nistudvalget. 

 

Samtlige beretninger blev herefter godkendt uden yderligere bemærkninger. 

 

4. Godkendelse af det af kassereren forelagte, reviderede regnskab 

Kasserer Vibeke Højmark fremlagde regnskabet for sæsonen 2017/2018.  

Der har været en stigning i indtægter, især som følge af medlemstilgang og sponsorer, som vi ikke 

havde regnet med. I modsat retning trækker posten boldpenge og salg af tøj og bolde, som endte 

lidt under budget. 

 

På udgiftssiden er budgettet holdt de fleste steder.  

 

Trænerudgifterne holdt budgettet, mens tilskud fra kommunen er gået lidt under budget. Det er 

vanskeligt at budgettere tilskuddene, da kommunen ændrer lidt på vilkårene fra år til år.  

 

Administration og fællesudgifter gik lidt under budgettet. 

 

I afdelingerne blev Seniorafdelingens budget overskredet en smule. Det skyldes, at vi har taget flere 

udgifter med i regnskabsåret, end vi plejer. I Ungdoms- og Motionistafdelingen er der brugt mindre 

end budgetteret. Især Ungdomsafdelingen gør en imponerende indsats for at få alle de budgette-

rede indtægter ind fra turneringer. I Motionistafdelingen har indtægterne fra Pool Cup oversteget 

budgettet. I Eliteafdelingen ramte udgifter til spillere og indtægter fra sponsorer stort set budget-

tet, men der mangler indtægter fra betaling for deltagelse på vores træninger fra spillere fra andre 

klubber. Det skyldes bl.a. at nogle af de pågældende spillere er blevet medlemmer af VB. 

 

Alt i alt giver det et lille overskud på godt 10.000 kr. 

 

Både aktiver og passiver er mindre end sidste år. Det skyldes, at vores tilgodehavender på med-

lemmer er lavere end det har været i mange år, og at posten skyldige omkostninger er faldet. Beg-

ge dele er meget glædeligt. Vi nærmer os vores mål for en passende egenkapital, der kan gøre dag-

ligdagen lettere rent likviditetsmæssigt. 

 



Fra forsamlingen blev der spurgt til posten idrætsarrangementer under seniorafdelingen, hvor der 

er forbrugt godt 80.000 kr., hvilket er ca. 25.000 kr. over budgettet. Hvad betyder det for næste års 

budget?  

 

Formanden forklarede, at stigningen skyldes rejseudgifter. De andre år er der kommet bilag ind for 

ca. 55.000 kr. i juni/juli måned, men i år har vi fået det hele med, så de 80.000 kr. indeholder faktisk 

1½ års udgifter. I fremtiden vil der indgå ét års forbrug i regnskabet.  

 

Det blev endvidere bemærket, at Ungdomsudvalget bruger forbavsende lidt til spiller- og udvalgs-

møder. Man håbede ikke, at det er udtryk for overdreven beskedenhed, og man fandt, at det var et 

forkert sted at spare. Der skal også gives lidt tilbage til dem, der gør en indsats. 

 

Regnskabet blev herefter enstemmigt godkendt. 

 

5. Godkendelse af det af bestyrelsen udarbejdede budget for kommende regnskabsperiode 

Formanden fremlagde budgettet for den kommende regnskabsperiode. Det ligner meget budgettet 

fra sidste år med mindre justeringer. Bl.a. er sponsorindtægter og kontingenter tilpasset niveauet 

fra det netop afsluttede regnskabsår. Vi håber dog på en lille stigning, da der er lavet plads i halpla-

nerne til nye hold, men der er budgetteret konservativt. På indtægtssiden har vi allerede et for-

spring i forhold til sidste år, da vi har fået penge ind for salg af tøj og ketchere ved Pool Cup. Det har 

givet 5-7.000 kr., som vi ikke fik sidste år. 

 

Trænerudgifterne er uændrede, og det samme gælder afdelingsbudgetterne i Senior, Motionist og 

Ungdom. I Eliteafdelingen har vi nedjusteret ”andre indtægter”, da indtægten fra deltagelse på vo-

res træninger af andre spillere er bortfaldet. Til gengæld budgetterer vi med et nyt arrangement, 

der er på vej. Det er budgetteret forsigtigt med en indtægt på 40.000 kr. Ændringen på posten 

”spillere og turneringer” er en periodiseringsteknisk ændring. 

 

Der budgetteres samlet set med et nul-resultat, men vi håber, at det kan blive til et lille plus. 

Afdelingerne har muligheden for at bruge deres budget på de planlagte aktiviteter, men vi kan blive 

overrasket til den gode side, hvis nogle afdelinger kommer ud med et mindre forbrug. 

 

Næstformand Thomas Lausen spurgte til, om vi har fået tildelt ungdomsturneringer til den kom-

mende sæson. Ungdomsformandens fortalte, at vi har fået tildelt 5 gode turneringer. Det er lidt 

færre end i år, til gengæld forventes de at give en bedre økonomi. Der kan være en usikkerhedsfak-

tor omkring indførelsen af en ny rangliste og deraf følgende indvirkning på turneringsdeltagelsen. 

 

Budgettet for sæsonen 2018/2019 blev herefter enstemmigt vedtaget. 

 

6. Behandling af indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før general-  

forsamling), jf. § 7 stk. 3 

 

Bestyrelsen fremlagde forslag til justeringer af klubbens vedtægter med henblik på endelig vedta-

gelse, idet de pågældende forslag blev forelagt og vedtaget første gang på generalforsamlingen den 



29. maj 2017. 

 

Væsentligste ændring er, at Senior- og Eliteudvalget samles i ét udvalg og med én formand. Der vil 

fortsat blive udarbejdet budget og regnskab for såvel Senior- som Eliteafdelingen. Der foretages 

konsekvensrettelser i forlængelse heraf samt enkelte andre faktuelle rettelser, idet nogle af bad-

mintonforbundene har skiftet navn, og da vi kommunikerer mere og mere med medlemmerne pr. 

e-mail. 

 

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.  

 

7. Valg til bestyrelsen mv. 

Formand Anders Nielsen var på valg og var villig til genvalg. 

Han blev valgt uden modkandidat for en to-årig periode. 

 

Sekretær Jeanet Errebo Larsen var på valg og var villig til genvalg. 

Hun blev valgt uden modkandidat for en to-årig periode. 

 

Ungdomsudvalgsformand Anne Louise Terreni var på valg og ønskede ikke genvalg. 

Bestyrelsen foreslog Kenny Kruse, som præsenterede sig selv og redegjorde for nogen af sine tan-

ker omkring ungdomsarbejdet i VB, herunder overgangen fra ungdom til seniorregi samt fokus på 

udvikling af egne talenter. Han blev valgt uden modkandidat for en to-årig periode. 

 

Eliteformand Jesper Mikkelsen var på valg. Som følge af vedtagelsen af justeringer til klubbens ved-

tægter under dagsordenens pkt. 6 bliver Eliteformandsposten lagt sammen med Seniorformands-

posten, som varetages af Morten Estrup.  

 

Motionistudvalgsformand Rikke Budden var ikke på valg, men ønskede at fratræde.  

Bestyrelsen foreslog Rete Trap, som præsenterede sig selv og sine tanker omkring det fremtidige 

arbejde i Motionistudvalget, herunder at hun vil forsøge at få medlemmerne til i højere grad at ar-

bejde med, så det ikke kun er udvalget, der arbejder. Hun udtrykte endvidere glæde ved, at der var 

flere motionistspillere, der havde meldt sig til deltagelse i Motionistudvalget. Hun blev valgt uden 

modkandidat for en et-årig periode. 

  

Menigt bestyrelsesmedlem Søren Bruun-Pedersen var på valg og var villig til genvalg. 

Han blev valgt uden modkandidat for en to-årig periode. 

 

Suppleant Lene Lund Clausen var på valg og ønskede ikke genvalg.  

Bestyrelsen forslog Rikke Budden, som blev valgt uden modkandidat for en to-årig periode. 

 

Revisor Carsten Grue Andresen var på valg og var villig til genvalg.  

Han blev valgt uden modkandidat for en to-årig periode. 

 

Revisorsuppleant Carit Wain var på valg og var villig til genvalg. 

Han blev valgt uden modkandidat for en et-årig periode. 

 



8. Eventuelt 

Dirigenten gjorde opmærksom på, at det ikke var muligt at beslutte noget under dette punkt.  

 

Der blev spurgt til, hvad der ville ske med klubben, hvis 1. holdet rykkede ned. Ville det være en ka-

tastrofe for de unge mennesker, er det vigtigt med et hold i den bedste række? 

 

Formanden svarede, at det troede vi indtil for nogle år siden. Men der er ingen af de bedste spille-

re, der har spurgt til det i forbindelse med indgåelse af nye kontrakter. Vi er ikke så sårbare som 

mange andre klubber, og et år i 1. division ville ikke ødelægge os. 

 

Suppleant Christian Bach supplerede med, at der er en god overgang fra ungdom til senior, og det 

giver én lyst til at blive i klubben. Eliteholdet er lidt forbillede for de unge, der rykker op. 

 

Forsamlingen ønskede at vide, om det var et bevidst valg, at vi ikke køber en dyr stjerne, hvilken 

man i øvrigt fandt var positivt. Formanden svarede ja til dette. 

 

Afslutningsvis takkede formanden de afgående medlemmer og en afgående suppleant for indsat-

sen og kvitterede med et par flasker vin. Formanden takkede endvidere dirigenten for som sædvan-

ligt at have ført os godt og sikkert igennem generalforsamlingen. 

 

Dermed kunne dirigenten erklære generalforsamlingen for afsluttet. 

 

 

 

Godkendt den           /           2018 

 

 

    

Peder Sundgaard, dirigent 

 

Fra: Peder Sundgaard peder.sundgaard@gmail.com 
Sendt: 11. juli 2018 13:25 
Til: anders@casa-nielsen.dk 
Cc: Jeanet Errebo Larsen 
Emne: Re: Referat generalforsamling Værløse Badminton til underskrift.  

Hey  
Referat hermed godkendt. Kan ikke lige scanne nu, men regner med at denne bekræftelse er gyl-
dig ;-) 
Hilsen Peder 

 

 

Bilag: Oversigt over bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen den 16. maj 2018 
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Bilag: Bestyrelsens sammensætning efter generalforsamlingen den 16. maj 2018 

 

Formand Anders Nielsen 

Næstformand Thomas Lausen 

Kasserer Vibeke Højmark 

Sekretær Jeanet Errebo Larsen 

Ungdomsformand Kenny Kruse 

Seniorformand Morten Estrup 

Motionistformand Rete Trap 

Menigt bestyrelsesmedlem Kurt Buch Jensen 

Menigt bestyrelsesmedlem Søren Bruun-Pedersen 

Suppleant Christian Bach 

Suppleant Rikke Budden 

Revisor Allan Frøde 

Revisor Carsten Grue Andreassen 

 

 


