
Referat af generalforsamling i badmintonafdelingen, onsdag 06.02.19. kl 1900 i Osted hallen 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Der var 13 fremmødte. 

1)Valg af stemmetæller, dirigent og referent. 

Morten Junge blev valgt som dirigent 

Dirigenten konstaterede at generalforsamling er korrekt indkaldt. Den har ifølge vedtægter været opslået på 

hjemmeside, og sat op i skabet i hallen. 

 Martin Donovan blev valgt som referent. 

Herefter overgik ordet til formanden for fremlæggelse af beretningen. 

2)Fremlæggelse af formandens beretning til godkendelse 

Beretningen blev fremlagt. Og kan findes på hjemmesiden. 

Spørgsmål: 

- Boldene vi sælger, er dem vi køber hos Stein P 

- Ros til at vi har flyttet Generalforsamlingen tilbage til Osted Hallen 

Beretningen blev godkendt. 

3)Fremlæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse. 

Regnskabet udviser et overskud på  16507,41kr.   

Et par spørgsmål til enkelt af posterne; men ingen fejl fundet: 

- Har vi kun købt bolde for 7700kr (Ja) En stor ændring i regnskab. En af grundene er, at der ikke afvikles så 

mange turneringer, samt at boldene er meget holdbare. 

- Der er leveret 100 rør bolde fra Lejre Kommune (Linket til Reklame skiltene), som ikke er bogført endnu. Der 

udstår stadig en afklaring af hvordan det præcist skal bogføres i 2019. 

- Er der behov for periodisering. Umiddelbart ikke krav til, men det giver et mere retvisende billede af 

økonomien i regnskabsåret. 

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

4) Fremlæggelse af kontingentstørrelse for aktive og passive medlemmer til godkendelse 

• Ungdom 600 kr. (Er stadig over det vi får i tilskud fra Lejre kommune på 500kr pr medlem) 

• Seniorer 500 kr. 

• Ældre 500 kr. 

• Passive medlemmer 150,- kr. 

• Motionsbanespillere 500,- kr.  

Kontingent forslaget blev godkendt 

5) Bestyrelsens forslag til: 

 5a) og 5b) Revideret aktivitetsplan og budget for indeværende år og kommende år til godkendelse. 



o Der skal fremadrettet betales kontingent til hovedforeningen, og reglen er at dette skal beregnes på 

baggrund af  medlemsindberetningen til Lejre kommune ( 35,- kr. pr medlem for 2019 og 50,- kr. for 

2020). 

• Træner kursus i samarbejde med DGI: Begge sæsoner (udgiften søges dækket hos OIF 

Støtte). 

• Ingen Ungdomsstævne i hallen i indeværende sæson og tvivlsomt for sæson 19/20 

• Motion 2 hold som nu afhænger lidt af om turnerings formen omlægges. 

• Ungdom 2 hold afhænger af hvor mange der forsætter 

• Ingen Senior hold 

• Mere Flexifjer  

• Der kigges på mulighederne for Miniton 

Spørgsmål: 

- Flexifjer Svinger fra 6-12  

- Der vil kigges nærmere ind i hvordan vi kan samarbejde med Lejre Kommune. 

- Vi kan forvente at der er muligheder for støtte fra Støtteforeningen til trænerkursus. 

Punkt 5a og 5b blev godkendt uden bemærkninger 

6) Indkomne forslag. 

 Bestyrelsen foreslår at reducere ungdomskontingentet fremadrette. 
- Blev behandlet under punkt 4, og vedtaget. 

 

7) Valg af Kasser (Ulige år) 

Hans Høyer - modtager genvalg 

8)Valg af bestyrelses medlemmer. 

På valg er: 

Martin Donovan - modtager genvalg   

Der sidder nu 5 medlemmer i bestyrelsen 

Evt. ekstra medlemmer til ungdomsarbejdet.  Ikke nogen; men Martin vil forsat søge. 

John P Nielsen (også kaldt Jyden) Blev valgt ind i bestyrelsen. 

9) Valg af suppleanter 

Brian Noachen og Ole Davidsen 

10) Meddelelser fra repræsentanten fra OIF’s bestyrelse. 

Generalforsamlingen i hovedforeningen 5. April 

Leder og ungdoms pris: Der efterspørges løbende kandidater, der er pt ikke nogen på ungdomsprisen. 

Nyhedsbrev nu med nyt design udkommer 4-5 gange om året.  

Sponsorer (støt vores sponsorer) 

- OK sponsor aftalen mangler løbende folk til at sælge nye kort. Gav 17.397kr sidste år.  

- Daglig Brugsen (Indlevering af boner) forventningen er 1000kr. om måneden 



- Danbolig 

Støt støtteforeningen. 100,- kr. for et medlemsskab 

Lørdag 5 Okt.  Oktober fest i Osted hallen. Det kræver lidt hjælp fra Frivillige til at afholde dette. 

Kunstudstilling i Osted hallen i Maj måned. Op til 60 -70.000kr i overskud. Billard står for det praktiske. 

Kunstforeningen i Lejre er medarrangør. 

Alle foreningerne er medlem af idræts unionerne. Og der kan løbende søges hjælp til forskellige arrangementer. 

Foredrag mm.  

Formål med Idrætsunionen: Kan hjælpe med mange af de bureaukratiske udfordringer i forhold til kommune mm. 

11) Valg af delegerede til hovedafdelingens generalforsamling. 

• John P 

• Morten 

• Anders 

• (Brian Noachsen) Jørgen Checker 

• Martin D 

Suppleanter: 

• Ole Davidsen 

• Ulla  

12) Evt. 

ForeningLet er nu blevet udvidet med et booking system. Og det virker men skal markedsføres noget bedre.  

Lidt udfordringer med at ændre Password. 

På søndag d. 6/2-19 er der Star Wars koncert i Osted kirke. 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:40 

For referatet Martin Heyman Donovan 

 



Formandens beretning OIF Badminton 2018/19 

 

Så er endnu et år gået. 

Starten på denne sæson blev turbulent, 1 uge før start fik vi en melding om lejre hallen, den blev lukket og 

vi skulle hjælpe med at finde plads til flere spillere. Det gik vi i gang med og vi må sige det fungerer rigtig 

godt med de unge. De har stor glæde af hinanden og trænerne vi har fået med gør det godt på hver deres 

måde. 

Da vi nu er så mange spillere og trænere er det dejligt vi kan afholde et internt træner kursus sammen med 

DGI, så vi nu får mulighed for at opgradere trænerne i Osted og Lejre. 

Motionisterne fra lejre er også løste de har fået de ledige baner og vi har ryddet tirsdag aften til dem, så det 

fungerer. 

Vi har 2 ungdoms hold som spiller turneringer i Lejre netværk og det fungerer, de er glade og har haft tætte 

kampe. 

Hvis der skal ske noget i klubben på ungdoms siden, så kræver det engagerede forældre, ellers ender vi som 

en klub der kun har ældre og motionister 

Så en stor tak til alle der yder en indsat. Ikke mindst et godt samarbejde med Piere omkring cafeteriet, 

dejligt med stor aktivitet som vi alle skal bakke op om, hvis der fortsat skal være økonomi i at drive 

cafeteria i Osted hallen 

En meget stor tak til Martin som har kørt ungdommen videre. Men her skal hjælpere til.  

Fredags motionister, her vil gerne have gang i noget igen. Lige nu er der planlagt ungdoms træning 

på de første timer vi har 

Jeg ville gerne have en gang miniton i gang, men det kræver børn og forældre. Findes de ?? 

Brugerrådet, her er der mangel på medlemmer. Findes der nogen i badminton forældre kredsen 

der har lyst til en opgave her. 

Hoved Bestyrelsen, lige nu er vi inde i en periode hvor der varsles forandringer Jens P. Andersen 

har meddelt at han går af og det betyder der skal nye til, så mød op på hoved 

generalforsamlingen. der skal findes løsninger, eventuelt tænkes i andre baner, Håber der findes 

gode ideer i Osted. 

Vores sponsore skal roses, de er der og yder deres til vores drift. Samarbejdet med Stein P. har 

været godt og vi fortsætter endnu 2 til 3 år. Vi har sammen med ham fået udviklet nogle bolde 

som er rigtig gode og meget holdbare Prøv at gå ind fra vores hjemme side, der er rigtig gode 

tilbud, fra Stein P sport 



 

Formand 

 

Jørgen Olsen 
 



Indtægter Faktisk 2018 Faksisk 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020

1 Kontingent 56.240,00 67.740,00 55.000,00 50.000,00 50.000,00

2 Stævneindtægter 2.980,00 3.870,00 0,00 0,00 0,00

3 Tilskud OIF Støtte for. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Aktivitetstilskud LK 18.392,00 15.424,00 16.000,00 18.000,00 10.000,00

5 salg bolde 5.410,00 5.200,00 5.500,00 5.000,00 5.000,00

6 Sponsorer 10.000,00 17.125,00 4.500,00 8.000,00 8.000,00

7 salg af udstyr. 900,00 500,00 500,00 500,00 0,00

8 Reklameskilte 5.992,00 11.992,00 0,00 6.000,00 0,00

9 Renter 71,24 0,00

I alt 99.985,24 121.851,00 81.500,00 87.500,00 73.000,00

Omkostninger

10 Træner udgifter 32.710,00 30.031,00 30.000,00 34.000,00 35.000,00

11 uddannelse 0,00 1.425,00 1.500,00 3.000,00 0,00

12 stævner 13.911,12 11.389,00 12.000,00 10.000,00 10.000,00

13 boldkøb 7.700,00 20.825,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00

14 Tøjkøb mm 0,00 5.279,00 0,00 4.000,00 0,00

15 OIF-HB udgifter 629,00 305,00 1.000,00 5.000,00 5.000,00

16 kontingenter og abonnementer 3.470,69 2.970,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00

17 Forplejning, møder, forældrekaffe 5.810,60 4.918,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00

18 IT, licenser og kontorhold 6.463,50 4.176,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00

19 Bestyrelse 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

20 Øvrige (tur-Annonce, gebyr-renter) 7.782,92 8.856,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00

I alt 83.477,83 95.174,00 85.500,00 95.000,00 93.000,00

Årets resultat 16.507,41 26.677,00 -4.000,00 -7.500,00 -20.000,00

2018 2017

Aktiver

Tilgode kontingenter 0,00 0

Øvrige tilgodehavender 0,00 0

Danske Bank+Spar Nord 313.344,48 295.743

Boldbeholdning 3.300,00 11.000

316.644,48 306.743

Passiver

Kapitalkonto primo 244.237,07 217.560

Årets resultat 16.507,41 26.677

Egenkapital i alt 260.744,48 244.237

Gæld 0,00 0

21 Periodiserede poster 30.400,00 16.492

22 periodiseret kontingent 25.500,00 46.014

316.644,48 306.743

Bestyrelsen

Vi har foretaget gennemgang af ovenstående regnskab.

Tilstedeværelsen af de opførte aktiver er kontrolleret.

Jørgen Olsen, formand Hans Høyer Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kasserer Revisorer

Brian Jørgensen Ejvind Rølling

Martin Donovan

Klaus Kristensen

Niels Rasmussen

OIF Badmintonafd.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2018

Balance pr. 31. december


