
Referat af generalforsamling i badmintonafdelingen, onsdag 12.02.20. kl 1900 i Osted hallen 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Der var 17 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: 

Bemærkning til ungdom: 

• Være mere hård overfor de børn der ødelægger det for de andre.  

• Forældre til børn ville ikke bryde ind. 

• Må man sende børn hjem skal indskærpes over for trænere 

• Badmintonsko – man skal have indendørssko på. 

• 2 stk. - > 4stk. der kræver omsorg og grænser. 

• Tøj i omklædningsrummet ser ud til at lykkedes. 

• Ungdommen mangler en voksen der på en pædagogisk måde kan sætte grænser og have omsorg 

for dem der har behov for dette. 

Beretningen blev godkendt. 

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

Regnskabet udviser et resultat på:  43.810kr.   

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

• Der mangler en optælling af bolde i regnskabet, så der ikke nogen status på noget der skal sælges. 

Der er ikke noget krav om indføring af boldoptælling, det er fint med at det så bliver markering af 

salg af dette uden fremtidig indtægt. 

• Der er en god tilbagemelding på at vi går væk fra periodisering 

• Der er et faldende medlemstal blandt ældre. 

• Brugerrådet og Reklameskilte er overført fr 



Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

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

• Ungdom 600 kr.  

• Seniorer 500 kr. 

• Ældre 500 kr. 

• Motionsbanespillere 500,- kr.  

• Passive medlemmer 150,- kr. 

Kontingent forslaget blev godkendt 

5) Bestyrelsens forslag til: 

 5a) og 5b) Revideret aktivitetsplan og budget for indkommende år  og kommende år til 

godkendelse 

o Der skal fremadrettet betales til hovedforeningen, og reglen er at dette skal hænge 

sammen med hvad der indberettes til Lejre kommune 

• Træner seminar/Træner kursus i samarbejde med DGI: Begge sæsoner 

• Ingen Ungdomsstævne i hallen i indeværende sæson  Tvivlsomt om sæson 19/20 

• Opstartsstævner for begyndere 

• Flexifjer forsøgt startet igen 

o Flere forsøg med nogle ombytningen 

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

• Ungdom 2 hold afhænger af hvor mange der forsætter 

• Der kigges på mulighederne for Miniton 

Spørgsmål: 

- Kan man ikke invitere forældre til at komme og deltage. 

- Kan man gøre badminton en del af de husomdelte Flyers. 

- Bevæg dig for livet – samarbejde med skoler.  

o Miniton i samarbejde med børnehaverne. 

o Penge i kommunen til opstart mm. 

o 1 gang om måneden hvor der samarbejdes med skolen. 

- A-skat fordi det der er en løbende løn. 

- Skolebadminton er flyttet til en ny post det skal bare stadig forsætte. 

- Regner med at udgifter til trænerkurser søges gennem folkeoplysnings udvalget og derfor ikke 

Punkt 5a og 5b blev godkendt uden bemærkninger 

6) Indkomne forslag. 

 Ingen punkter 
 

7) Valg af Formand (Lige år) 



Jørgen Olsen - modtager genvalg 

8)Valg af bestyrelses medlemmer. 

På valg er: 

Brian  Jørgensen - modtager genvalg   

Niels Rasmussen – modtager genvalg 

Der sidder nu 5 medlemmer i bestyrelsen 

Der sidder nu 6 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. 

Sponsorer (støt vores sponsorer) 

- OK sponsor aftalen mangler løbende folk til at sælge nye kort.  

- Daglig Brugsen (Indlevering af boner) stopper 1 April 

- Danbolig 

Støt støtteforeningen. 100kr for et medlemsskab 

Lørdag 3 Okt.  Oktober fest i Osted hallen. Det kræver lidt hjælp fra Frivillige til at afholde dette. 

- Reklame Kulturhuset kan evt. hjælpe med kostumer til Oktoberfesten. (Ældresagen) 

Loppemarked 26sep. (Hallen lukkes aftenen før. 

Hyggeklip aftenen før. 

Haltimefordeling 11. marts 

Sankthans mandag. 23 Juni som sædvanligt. Der er som sædvanlig brug for frivillige.. 

11) Valg af delegerede til hovedafdelingens generalforsamling. 

• John P,  

• Brian N,  

• Ole Davidsen,  

• Martin,  

• (Niels, Jane) 



• Lene Junge,  

• Morten Junge 

12) Evt. 

Ældre badminton 16stk. 

Fælles spisning en gang om måneden, hvad er interessen. Helst en torsdag, skal ikke falde sammen med 

Kultur husets, som ligger 2 torsdag i måneden 

Gerne lidt hurtig spisning til general forsamlingen. Billard starter med Spise 

Ældre badminton får PT tilskud til årsafslutningen på 100kr per kuvert. 

Der undersøges om der skal være en fælles sæsonafslutning torsdag d. 30 April. Mere info på 

Hjemmesiden. Fælles mellem ældre og resten. Spiller med påhæng. Hans koordinere med Anders. 

Ungdom holder afslutning d 28. April  

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:32 

For referatet Martin Heyman Donovan 

 



Formandens beretning OIF Badminton 

2019/2020 

 

Så er endnu et år gået. 

Starten på denne sæson blev turbulent. En uge før start fik vi en melding om Lejrehallen, ikke blev færdig til 

tiden og at vi kom helt hen i 2020 før det var slut med at Lejre spiller i Osted. 

Det gode er at vi har fået en god dialog med Lejre badminton som vi alle kan få glæde af i fremtiden. 

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

en klub der kun har ældre og motionister. 

Vi har desværre ikke, i den sæson der er gået, haft noget hold der har været ude at spille, der er ikke 

interesse for det blandt de unge mennesker. 

Så en stor tak til alle der yder en indsats. Ikke mindst et godt samarbejde med Pierre 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.  

Jeg ville gerne have en gang miniton i gang, men det kræver børn og forældre. Martin starter dette 

op med sin søn i 2020. 

Vores sponsorer 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 hjemmeside, der er rigtig gode 

tilbud, fra Stein P sport. 

 



Aktivitetsplan 2020 
Trænerseminar 

Der laves et trænerkursus i samarbejde med DGI, så vores unge trænere kan blive endnu dygtigere. 

Opstartsstævner (Lejre netværk) 

Vi prøver igen med disse gratis stævner. 

Flexifjer 

Vi prøver endnu engang, hver tirsdag fra kl. 19.00 til 21.00. 

Der er lavet aftale med DGI om en voksentræner til motionister, så vi håber det denne gang bliver til noget. 

 

Aktivitetsplan 2020/21 
Trænerseminar. 

Samarbejde med Lejre og Hvalsø (hvis de kommer i gang) 

Opstarts stævner (lejre netværk) 

1 Ungdomsstævne hallen 

Nybegynderstævne i samarbejde med Lejre badminton netværk bl.a. i Osted-hallen 

Motion 1 hold som nu 

Flexifjer  

Vi deltager i forskellige aktiviteter i OIF 

 

Jørgen 

 



Indtægter Faktisk 2019 Faktisk 2018 Budget 2019 Budget 2020 Budget 2021

1 Kontingent 70.700 56.240,00 50.000,00 44.000,00 44.000,00

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

3 Tilskud OIF Støtte for. 200 0,00 0,00 0,00 0,00

4 Aktivitetstilskud LK 33750 18.392,00 18.000,00 12.000,00 10.000,00

5 salg bolde 6430 5.410,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

6 Sponsorer 14500 10.000,00 8.000,00 7.000,00 7.000,00

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

8 Reklameskilte 6000 5.992,00 6.000,00 0,00 0,00

9 tilskud fra brugerråd 12000 71,24 0,00 0,00

I alt 143.580 99.985,24 87.500,00 68.000,00 66.000,00

Omkostninger

10 Træner udgifter 29492,5 32.710,00 34.000,00 35.000,00 35.000,00

11 uddannelse- skolebadminton 2800 0,00 3.000,00 0,00 0,00

12 stævner- holdgebyr + forplejning 6895 13.911,12 10.000,00 8.000,00 8.000,00

13 boldkøb 24150 7.700,00 8.000,00 0,00 0,00

14 Tøjkøb mm 5981 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

15 OIF-HB udgifter 4620 629,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

16 kontingenter og abonnementer 2796,48 3.470,69 4.000,00 4.000,00 4.000,00

17 Forplejning, møder, forældrekaffe 5945,6 5.810,60 6.000,00 6.000,00 7.000,00

18 IT, licenser og kontorhold 5461,5 6.463,50 7.000,00 6.000,00 7.000,00

19 Bestyrelse 10850 5.000,00 5.000,00 6.000,00 6.000,00

20 Øvrige (tur-Annonce, gebyr-renter) 777,5 7.782,92 9.000,00 2.000,00 2.000,00

I alt 99.770 83.477,83 95.000,00 76.000,00 74.000,00

Årets resultat 43.810 16.507,41 -7.500,00 -8.000,00 -8.000,00

2019 2018

Aktiver

Tilgode kontingenter 0 0,00

Øvrige tilgodehavender 0 0,00

Danske Bank+Spar Nord 312.947 313.344,48

Boldbeholdning 0 3.300,00

312.947 316.644,48

Passiver

Kapitalkonto primo 260.744 244.237,07

Årets resultat 43.810 16.507,41

Egenkapital i alt 304.554 260.744,48

Gæld 0,00

21 Periodiserede poster 0 30.400,00

22 periodiseret kontingent 0 25.500,00

Diverse kreditorer Trænere 8.393

Passiver 312.947 316.644,48

Bestyrelsen

Revisorer:

Ejvind Rølling

Jørgen Olsen, formand Hans Høyer, Kasserer

Klaus Kristensen

John P. Nielsen Martin Donovan, ungdomsformand

Niels Rasmussen Brian Jørgensen, best. Medlem

OIF Badmintonafd.

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2019

Balance pr. 31. december

Regnskabet for 2019 er ikke 

sammenligneligt med 2018, da bestyrelsen 

og revisorer for OIF ikke ønsker at 

fortsætte med at periodisere 

kontingenter, tilskud etc. – hvilket så er 

udeladt i dette regnskab. Regnskabet 

fremstår derfor nu mere som et 

”driftsregnskab” uden reguleringer på 

statusposter. Ved at sammenligne 

indestående på bankkonti primo og 

ultimo, ser det ud til at regnskabet for 

2019 har et lille underskud.


