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Generalforsamling i Nr. Broby Badmintonklub.  

Torsdag den 25.10.2018  kl. 17.00 i Nr. Broby Hallens cafeteria. 

 
Dagsorden 

 

    1. Valg af dirigent Jan Jager blev valgt og konstaterede  at                   

    generalforsamlingen var rettidigt indvarslet. 

 

   2. Formandens beretning ved Per M. Rasmussen Beretningen blev godkendt                   

    

   3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab 2017/2018 og orientering    

        om budget for sæson 2018/2019 ved Susanne G. Rasmussen 

    Regnskab og budget blev godkendt.     

    4. Indkomne forslag 

    - Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægterne – regnskabsåret 

     ændres til kalenderår 1/1-31/12. Det betyder at næste  

                                                regnskabsår løber fra 1/8-2018-31/12-2019.  

    - Bestyrelsen foreslår, som følge af ændring af regnskabsåret, at  

    generalforsamlingen rykkes fra oktober til marts måned. 

               Forslagene blev godkendt og indarbejdes i vedtægterne. 

 

    5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2år): 

          

  -     Peter Bukhave – ikke på valg 

  -     Mathias Lundehave Kristensen – ikke på valg 

   Da Mathias er ud at rejse, træder suppleant ind i perioden fra 

  Generalforsamling til ca. 1/7-2019  

-     Per Moseholm Rasmussen – på valg modtager genvalg 

- Susanne Rasmussen – på valg modtager genvalg 

- Michael Rud – på valg modtager ikke genvalg 

   Susanne og Per blev genvalgt og Bjarne Pedersen (Mulle) blev valgt. 

   Da vedtægterne er ændret er valgperioden længere end to år. 

 

    6. Valg af suppleant til bestyrelsen (1 år) 

        på valg er:  

- Henrik Wiberg – modtager ikke genvalg. 

    Jimmy Kock blev forslået og valgt – Jimmy træder ind i stedet for Mathias  

   ind til Mathias kan træde ind igen. 

 

    7. Valg af 2 revisorer (1 år) 

         på valg er:  

    -  Steen Petersen - modtager genvalg. 

    -  Flemming Thomsen – modtager genvalg. 

                                               Genvalg. 
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          8. Valg af 1 revisorsuppleant (1 år) 

      - på valg er: Tanja Hoppe  

                 Genvalg. 

      

   9. Eventuelt 

 Der blev opfordret til at gøre noget socialt for de ældste spillere. 

 Forslag: Fredagstræning forlænges med mad og hygge. 

 Debat om, hvordan vi bedste får flere til at byde ind med hjælp i klubben. 

 Temaer om fredagen blev drøftet. 

Bestyrelsen opfordres til at være synlige i hallen og få snakket med nye 

forældre. 

Fredagstræning skal lægges ind i sæsonplan 

Seniorerne kan opfordres til at komme i hallen om fredagen – godt til 

brobygning. De kan måske spille lidt med ungdom og herefter selv træne. De 

kunne bydes med ind til mad bagefter. 

 

    

 

     

Med venlig hilsen 

NR. BROBY BADMINTONKLUB 

Bestyrelsen 


