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Referat af generalforsamling onsdag den 17.05.2017 
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1. Valg af dirigent: 

Bestyrelsen foreslår Torben Hansen. Torben valgt. 
Dirigenten fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. 

 
2. Valg af stemmetællere: 

Carsten Schrøder og Finn Diwas valgt. 
 

3. Formandens beretning: 
Formanden gennemgik årets beretning (bilagt referatet). 
Generalforsamlingen godkendte beretningen. 

 
4. Regnskab 2016/17: 

Ebbe Nielsen fremlagde årets regnskab, som viser et overskud på 
20.116 kr. 
 
Der har været en stigning i kontingenterne i ungdoms- og 
motionistafdelingerne grundet flere medlemmer. 
Tilskuddet fra kommunen er faldet fra 42.000 sidste år til 27.000 kr. i år. 
Der er skåret i tilskuddet fra kommunen samtidig med  
Sponsorindtægter er faldet temmelig meget, det skyldes bl.a. at vi har 
videreført nogle af indtægterne til Kr. Hyllinge ifm. indkøb af nyt spillertøj. 
I Ungdomsafdelingen er der større udgifter til åbne turneringer, det 
skyldes flere turneringstilmeldinger samt deltagelse i LM.  
Der er en øget boldudgift, bl.a. grundet et defekt boldskab. 
Der er en ny konto, køb af udstyr. Den dækker over køb af ketsjere til 
videresalg. 
Finn Diwas spurgte til socialt arrangement, der umiddelbart viser et 
overskud. Ebbe forklarede, at det skyldes, at udgiften står under posten 
Klubfester USU. 
Kontingentposten (administration) er stor. Det skylde bl.a. en regning fra 
sidste sæson, der ikke var nået frem og blevet betalt og derfor er blevet 
betalt i denne sæson. 
 
Der sker nogle rokeringer på konti i den nye sæson, da vi skifter bank til 
Arbejdernes Landsbank. 
Formuen er på 229.179 kr. ved sæsonens afslutning. 
Ebbe vil gerne have budgettal til alle poster til næste bestyrelsesmøde. 
Der skal være budgettal for alle poster, før det giver mening at lave et 
budget. 
Regnskabet blev godkendt. 
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Formand 
Martin Brænder 
Degnebakken 26 
4050 Skibby 

47 51 25 47/30 45 90 60 
formand@skibbybadminton.dk 
 
 
 
Næstformand. 
Danny Nielsen 
Solvej 4 
4050 Skibby 
 
 
 
USU-formand 
Kirsten Bolding 
Degnebakken 16 
4050 Skibby 
usu@skibbybadminton.dk 
 
 
 
Kasserer 
Ebbe Nielsen 
Dådyrvej 15 
4050 Skibby 
 
 
SSU-formand 
Torben Hansen 
Fjordparken 3 

3600 Frederikssund 
47 31 69 95/21 77 58 95 
SSU@skibbybadminton.dk 
 
 
 
 
 
MSU-formand 
Peter Rasmussen 
Hovedgaden 22 
4050 Skibby 
47 52 72 35 
prskibby@rasmussen.mail.dk 
 
 
 
 
Sponsorformand 
Carsten Schrøder 
Marbæk-Parken 23 
4050 Skibby 
47 52 73 11/ 23 42 97 18 
sponsor@skibbybadminton.dk 
 
 
 
Sekretær 
Susan Madsen 
 
 
 
 
Postmodtager 
Henrik Kyvsgaard 
Marbæk-Parken 17 
4050 Skibby 
47 52 72 44 
mail@skibbybadminton.dk 
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5. Valg af bestyrelse:  
På valg: Danny Nielsen, Torben Hansen og Martin Brænder. 

Torben og Martin modtager genvalg. Begge genvalgt. 
Danny genopstiller ikke. 

            Bestyrelsen foreslår Malene König, som blev valgt. 
   

6. Valg af 2 suppleanter: 
På valg: Jeanette Schrøder (modtager genvalg). Jeanette 

genvalgt 
Lars Blink (genopstiller ikke). 

 Finn Diwas stillede op og blev valgt. 
 

7. Valg af revisor: 
På valg:  Johnny Bertelsen (modtager genvalg). 
               Winnie Nielsen (modtager genvalg). Begge genvalgt. 
  

8. Valg af suppleant for revisor: 
På valg:  Bjarne Mølkjær (modtager genvalg). Genvalgt. 
 

9. Indkomne forslag: 
Ingen forslag er modtaget. 

 
10. Eventuelt: 

Tina Heede omtalte løbeklubben og efterlyste ideer til, hvordan man kan 
få flere til at deltage i løbeklubben. Martin foreslog at vi kunne lave et 
Facebookboost for et mindre beløb for at øge kendskabet til 
løbeklubben. Evt. også et punkt på hjemmesiden. 
 
Finn Diwas meldte sig til at hjælpe Peter i motionistafdelingen og til de 
afviklingen af åbne turneringer. 
 
Michael Grünfeld-Bierre meldte sig også som frivillig – gerne som 
kantinevagt. 
 
Herefter afsluttedes generalforsamlingen. 
 
 
Referent: Susan Madsen 


