BBK
Ordinær generalforsamling den 30. april 2019

Forslag 2 til behandling
Undersøgelse vedr. skift holdturnering fra Sjællands serien til Københavner serien
Der har for en del år tilbage været undersøgt om vi kunne skifte til Badminton København, men
det var ikke muligt da vores hjemmebane adresse lå udenfor Badminton Københavns område.
Efter kontakt (5/4-19) til Badminton København oplyste den holdturneringsansvarlige Kurt
Mehlsen at grænsen ikke længere var Avedøre Havnevej men vestvolden i Brøndby. De er
interesseret i at få flere hold med, og vil gerne have BBK til Badminton København, men vi (BBK)
skal selv kontakte SBKR og orientere dem om at vi ønsker at flytte.
Kurt Mehlsen oplyser at de her midt i april udsender tilmelding til holdtilmelding og at der er
deadline 14/5 for tilmelding af hold.
Så hvis vi er hurtige kan vi nå at tilmelde os og allerede være med i holdturneringen fra august.
Argumenter for at skifte til holdturnering i Badminton København:
 Spille mod klubber i København vil kunne bibeholde spillere og givetvis tiltrække nye
spillere
 de har mange flere rækker, Ungdom, Senior, Motionister og Veteraner (DGI)
 undgå at skulle bruge en time eller mere i transport (hver vej) til en holdkamp og dermed
færre afbud
Yderligere info:
Brøndby BK 1

4 Herrer, B-række (Serie 2-3) Pulje

BBK meldte afbud til tre (ud af 8) kampe. Var det pga. Transport/distance
Afstande:
Frederiksværk (54 km), Køge (41 km), Roskilde (29 km), Ringsted (57 km), Skibby (53 km),
Sorø (74 km), Viskinge (85 km), Jyderup (75 km)
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Badminton København
http://www.badmintonkoebenhavn.dk/Cms/
Formand
Kristian Boye Nielsen
Tlf: 21 76 51 61
E-mail: boye@firkant.net
5/4-19 kontaktet formand Kristian Boye Nielsen (21 76 51 61) som henviste til holdturneringsansvarlig Kurt Mehlsen (40 38 64 93).
Kristian oplyste at KBH ungdom er gået sammen med SBKR og pga. Distancen klubberne
imellem, derfor spiller de to holdkampe hver gang.
Holdturneringsansvarlig
Kurt Mehlsen
Tlf: 40 38 64 93
E-mail: kurt.mehlsen@post.tele.dk
Kurt Mehlsen oplyser at de her midt i april udsender holdtilmelding og der 14/5 deadline for
tilmelding af hold.
Han vil gerne have BBK til København, men vi skal selv kontakte SBKR og orientere dem om at
vi ønsker at flytte.

Forslagsstiller: Jørn Ravnsbæk, indsendt 6. april 2019

Forslag kan afleveres til et medlem af bestyrelsen,
eller mailes til klubbens sekretær, Lisbet Wass, på adressen :
wass_lisbeth@yahoo.dk
Sidste frist for afgivelse af forslag er tirsdag den 16. april 2019.
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