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Per Eriksen bød alle velkommen til den årlige generalforsamling, som er den 50 tyvende af slagsen.  
 
Punkt 1: 
Valg af dirigent.  
 
Da der kun var mødt et medlem op til generalforsamlingen forestod formand Per Eriksen selv hvervet 
som dirigent.    
Per Eriksen konstaterede, at der var 8 stemmeberettigede til mødet og gik herefter over til dagsordenens 
næste punkter.  
 
 

Punkt 2: 
Formandens beretning 2020/2021 v/Per Eriksen. 
 
Denne sæson er vist det, vi kalder Corona sæsonen, hvor intet har været som det plejer, men forhå-
bentligt bliver det normalt igen, når vi starter op igen til august. 
 
Bestyrelsen 
I bestyrelsen har vi kun afholdt et par møder over nettet og et enkelt, hvor vi kunne samles, men der 

har ikke været så meget at tale om. 
 
Jeg har også været til et par webseminarer, et med kommunen om hvordan vi skulle få medlemmerne til-
bage når der bliver åbnet op igen og et med DGI, hvor også Michael og Stig var med og det omhandlede 
mere om hvordan vi kunne motiverer vores ungdomsspillere og idéer til træning når de startede op. 
 
Kommunen/Skolen 
Jeg har løbende været i kontakt med både skole og kommune efter de beslaglagde vores klublokale 
som skulle bruges til testcenter for skolens elever. Jeg har virkelig prøvet at modsætte mig den ide, 
men der var intet at gøre. Efterfølgende har der været en del problemer, idet vores ting blot blev pla-
ceret i omklædningsrummet uden at der blev låst af.  Skolen glemmer ligeledes at lukke/låse efter sig 
når de forlader klublokalet og herudover har de glemt at fylde op med håndsprit, hvilket har resulteret 
i, at jeg ca. to gange om ugen har været nødsaget til at ringe og klage. Sig til hvis I oplever noget  
 

Tøj/bolde 
I den kommende sæson har vi stadig Forza som tøj- og boldleverandør. 
 
Medlemmer 
I bestyrelsen har vi besluttet, at vi tilbyder vores motionister fællestræning hver mandag frem til skole-
sommerferien, og vores seniorer kan træne hver torsdag helt frem til august, hvis der er nok tilslutning. 
 
Vi har også besluttet, at de medlemmer som har betalt kontingent i denne her sæson, får næste sæson 

til halv pris, men det skal selvfølgelig lige til afstemning og vedtages af klubbens medlemmer først. 
 
Jubilæumsfest 
Angående vores 50 års jubilæumsfest så har vi ikke rigtigt kunne gøre så meget, udover den video jeg 
lagde ud på hjemmesiden. Vi afventer blot, at forsamlingsforbuddet bliver ophævet for indendørs for-
samling, så vi kan få stablet et brag af en fest på benende i den nye sæson.  Vi søger stadig frivillige til 
at give en hånd med. 
 
Hjemmesiden 
Vi har nedsat et lille udvalg som er påbegyndt en optimering af vores hjemmeside, så den bliver mere 
spændende og overskuelig. Håbet er, at også folk udefra syntes, at vi er en spændende klub som de 
gerne vil spille hos. Jeg regner med, at den når at blive færdig i løbet af sommeren. 
 
Afslutning 

Til sidst vil jeg sige, at mit store håb er, at vi kan få spillet lidt hen over sommeren uden endnu en 
nedlukning. Vi skal huske at passe på hinanden og følge de retningslinjer og regler der nu er, så vi for-
håbentlig kan komme i gang for fuld styrke fra august igen. 
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Debat omkring formandens beretning: 
Ingen bemærkninger.   
 
Dirigenten, Per Eriksen konstaterede herefter, at formandens beretning var enstemmigt 
godkendt. 
 
 
 
Punkt 3 
Udvalgsberetninger: 

 
 A: Seniorspilleudvalget 
 B: Ungdomsspilleudvalget 
 C: Motionistspilleudvalget 
 
 
Ad. 3A – Seniorspilleudvalget 
Seniorspilleudvalgets beretning 2020/2021 v/Jørn Ravnsbæk. 

 
Seniorerne nåede desværre ikke at afvikle så mange kampe før alt blev lukket ned pga. Corona.  
 
1-holdet nåede kun at spille en kamp mod Lyngby5, med et nederlag til BBK på 3-10. 
 
2-holdet nåede at spille to kampe. Den første vandt BBK 7-3 mod SAIF Kbh. 9 og den næste kamp 
vandt BBK 6-4 mod Islands Brygge 2. Modstanderen nedlagde imidlertid en protest efter kampens af-
slutning med den begrundelse, at Cecilie Clemand og Mia Svindt havde været benyttet på 1-holdet 
ugen før. Protesten resulterede i, at resultatet blev ændret så BBK tabte kampen 6-4.  
 
Senere blev det besluttet at droppe hele holdturneringen pga. Corona og alle tidligere kampresultater 
blev scratchet og vi starter forfra i den kommende sæson.  
 
Vi forsøger at booke hallen til spil om torsdagen fra kl. 19.00 – 22.00 i hele juli måned til senior træ-

ning.  
 
Debat omkring SSU-beretningen: 
 
Mia Svindt spurgte ønskede oplyst, om der var hørt mere til indvendingen/klagen fra Islands Brygge 
2,om de to seniorspillere der havde spillet for serie 2.  
Jørn Ravnsbæk meddelte, at dette ikke var tilfældet.  
 

Stig Ryaa ønskede oplyst, hvordan det ser ud med trænerposten i den kommende sæson.   
Jørn Ravnsbæk meddelte, at den nuværende træner gerne vil fortsætte, dog er der et ønske om en 
lønforhøjelse, hvilket der ses nærmere på i øjeblikket.  
 
Dirigenten, Per Eriksen konstaterede herefter, at SSU-formandens beretning var enstemmigt 
godkendt. 
 
 
Ad. 3B – Ungdomsspillerudvalget. 
Ungdomsspillerudvalgets beretning 2020/2021 v/Stig Ryaa. 
 
Sæsonen startede som den plejede efter sommerferien. Vi var meget spændte på, hvor stor tilslutnin-
gen ville blive oven på forårets aflysninger som følge af Corona-restriktionerne. Vi blev heldigvis sikre 
på, at langt de fleste spillere vendte tilbage efter den ufrivillige pause.  
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Michael havde lavet et meget detaljeret træningsprogram, der blev gennemført med fokus på tekniske 
øvelser. Disse blev efterfølgende forsøgt afprøvet i spillet, hvilket betød, at der var rigtig mange spille-
re som flyttede sig rigtigt meget.  
 
Vi havde også en del tilgang af nye spillere, hvilket betød, at vi havde træning med 30 børn i nogle uger. 
 
Vi var i gang med at få børnene overbevist om, at de skulle ud at spille nogle turneringer for at møde 
spillere fra andre klubber og nogle som de ikke kendte. 
 
Vi valgte at afholde det klubmesterskab der ikke kunne afvikles i sæsonen 2019/2020 i ugen op til ef-
terårsferien. Allerede på dette tidspunkt blev restriktionerne genindført, hvilket medførte, at vi måtte 

lave båse til hver spiller med de forældre som hørte til den enkelte spiller. Herudover måtte antallet af 
forældre der måtte komme og kigge på begrænses.  Det var super timing, da der efter ferien blev 
strammet yderligere op med hensyn til Corona og det var ikke længere muligt, at have forældre og 
mindre søskende i hallen. De nye regler gav børn under 21 mulighed for at træne, så længe der var 
under 25 i hallen.  
 
Reglerne blev fulgt indtil de næste stramninger blev indført den 1. december, hvor der kun måtte være 
10 personer i hallen. Herefter var det ikke længere muligt, at gennemføre nogen form for træning. Det 

var desværre på den måde at sæsonen blev afsluttet, men vi havde et håb om, at kunne starte op igen 
og nå at spille lidt inden skoleferien.  
 
Bestyrelsen havde vedtaget, at klubben ville prøve at få gang i spillet for ungdommen så hurtigt som 
restriktionerne gav mulighed for dette. Torsdag den 22. april havde vi igen mulighed for at spille, dog 
med max 23 børn i hallen. 
 
Debat omkring USU-beretningen: 
 
Vibeke Rasmussen ønskede oplyst, om Michael Stephensen fortsætter som træner i den kommende 
sæson. Stig Ryaa bekræftede dette.  
 
Dirigenten, Per Eriksen konstaterede herefter, at USU-formandens beretning var enstem-
migt godkendt. 

 
 
 
Ad. 3C – Motionistspilleudvalget: 
Motionistspillerudvalgets beretning 2020/2021 v/Vibeke Rasmussen. 
 
Året i motionist afdelingen har også været præget af Corona. Vi startede sæsonen efter de foreskrevne 
regler om mundbind og afstand og gennemførte noget spil.  

 
Der blev tilmeldt to motionisthold til DGI og to hold til FBBA, vi fik reserveret datoer til interne turne-
ringer og booket haltider, men desværre blev det kun til et par enkelte holdkampe og ingen interne 
turneringer da Corona restriktioner satte en stopper for alt spil.  
 
Vi håber på, at vi i sæsonen 2021/2022 kommer tilbage for fuld styrke til mere normale tilstande og at 
vi kan genoptage aktiviteterne.  
 
Medlemstallet i motionistafdelingen var steget, og vi håber, at alle medlemmer og gerne nye dukker op 
igen efter sommerferien. 
 
Debat omkring MSU-beretningen: 
Ingen bemærkninger til referat..  
 

Dirigenten, Per Eriksen, konstaterede herefter, at MSU-formandens beretning var enstem-
migt godkendt. 
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Punkt 4 
Forelæggelse af det reviderede regnskab v/Mia Svindt 
 
Mia Svindt fremlagde det reviderede regnskab som, som viste et samlet overskud på 73.088,95 kr. og 
en egenkapital på 421.742,56 kr.   
 
Gennemgang og bemærkninger til regnskab: 
 
Mia Svindt gennemgik det reviderede regnskab. Stort set alle medlemmer har betalt deres kontingent, 
hvilket bestyrelsen vælger at se som en opbakning til klubben trods manglende spil pga. Corona. Ca. 7 
personer mangler at betale.  

 
Bemærkninger til regnskabet: 
 
Ingen bemærkninger. 
 
Dirigenten, Per Eriksen konstaterede herefter, at regnskabet var enstemmigt godkendt. 

  

 
 
Punkt 5 
Behandling af indkomne forslag. 
 
Der er indkommet et forslag til behandling på Generalforsamlingen: 
 
Forslag 1: 

 
”Nedenstående forslag ønskes på vegne af Bestyrelsen behandlet på den ordinære Generalforsamling 
den 19. maj 2021 i henhold til § 9 i klubbens vedtægter.  
 
Bestyrelsen foreslår, at samtlige medlemmer (ungdom-, senior- og motionistspillere) som har betalt 
fuldt kontingent i sæsonen 2020/2021 får 50 % rabat i sæsonen 2021/2022. 
 

Kontingentnedsættelsen skal ses i lyset af den manglende træningsmulighed pga. Corona og er kun 
gældende i sæsonen 2021/2022. 
 
Mvh  Bestyrelsen” 
 
Debat om forslag 1: 
Da der kun var mødt et medlem op til Generalforsamlingen og denne ikke havde nogen bemærkninger, 

blev Forslag 1 fra Bestyrelsen vedtaget med stemmerne  
 
Afstemning: 
For forslaget – 8 personer 
Imod forslaget – 0 personer 
Undladt at stemme – 0 personer 
 
 
 
Punkt 6 
Forelæggelse af det kommende års budget samt fastlæggelse af det ordinære årskontingent 
v/Mia Svindt.  
 
Mia Svindt gennemgik kort budgettet for 2021/2022 som er tilrettet i forhold til en forventet godken-
delse af Bestyrelsens forslag 1 under pkt. 5.  
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Kontingentet for nye medlemmer samt de medlemmer, der har undladt at betale deres kontingent i 
sæsonen 2020/2021, er uændret.  
 
Bemærkninger til budgettet: 
Ingen bemærkninger 
 
Dirigenten, Per Eriksen konstaterede herefter, at budgettet var enstemmigt godkendt.  
 

 
 
Punkt 7 

Valg af bestyrelse og suppleanter til bestyrelsen. 
 
Følgende personer blev genvalgt for en ny 2-årig periode: 
B: Næstformand Susanne Krøjen 
C: Kasserer Mia Svindt 
E: Seniorspilleudvalgsformand Jørn Ravnsbæk 
 
 

Følgende personer blev genvalgt for en 1-årig periode: 
H. 1. suppleant til bestyrelsen – Mathilde Dahl 
I: 2. suppleant til bestyrelsen – Ann-Sofie Kjærgaard 
 
 
 
Punkt 8  
Øvrige valg 
 
Følgende personer blev valgt for en 1-årig periode:  
A: Seniorspilleudvalgsmedlemmer - Finn Hansen og Mathilde Dahl 
B: Ungdomsspilleudvalgsmedlem – Karina Jørgensen 
C: Motionistspilleudvalgsmedlemmer - Torben Helms, John Barber, Bent Kiertzner og Pia Svendsen 
D: Banetildeler - Susanne Krøjen 

E: Suppleant for banetildeler - Lisbet Wass 
F: 2 revisorer - Rasmus Krøjen og Per Wulff 
G: 1 revisorsuppleant – pt. ingen 
 
 
 
Punkt 9 
Eventuelt: 

 
Lisbet Wass oplyste, at John Barber har givet tilsagn om, at fortsætte med sine nuværende opgaver i 
BBK som består i,   
 

- Motionistudvalget (fortrinsvis Intern Turnering) 
- Vedligeholdelse af hjemmeside 
- (Med-) administrator på offentlig Facebook Gruppe ”Brøndby Badminton Klub” 

 
Herudover har han givet tilsagn om, at indgå i en evt. forberedelsesgruppe til BBK’s jubilæum.  
 
 
Per Eriksen takkede det fremmødte medlem  
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Underskrifter til bekræftelse af referatet fra  
BBKs Generalforsamling 2020/2021 afholdt i Brøndbyøster, den 19. maj 2021.  
 
 
 
 
 
Dirigent og Formand 
Per Eriksen 
 

 
 
 
 
Susanne Krøjen Jørn Ravnsbæk  
Næstformand Seniorspilleudvalgsformand 
 
 

 
 
 
Stig Ryaa  Vibeke Rasmussen 
Ungdomsspilleudvalgsformand Motionistspilleudvalgsformand 
 
 
 
 
 
Mia Svindt    Lisbet Wass 
Kasserer   Sekretær 
 
 

 


