
 

INTERNAL 

Referat af generalforsamling i badmintonafdelingen, onsdag 09.02.22. kl 1900 i Osted hallen 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Der var 13 fremmødte. Martin manglede fra Bestyrelsen. 

1)Valg af stemmetæller, dirigent og referent. 

Morten Junge blev valgt som dirigent 

Dirigenten konstaterede at generalforsamling er korrekt indkaldt 

 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. 

Beretningen blev godkendt. 

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

Regnskabet udviser et resultat på:  4808,16kr.   

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger 

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

Uændret 

• 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 kommende år til Orientering 

2022 

• DGI samarbejde, træner udvikling, hjælp til at håndtere de unge 

• Badminton skole 5-6-7 August 

• Samarbejde med Lejre og Hvalsø  



 

INTERNAL 

• Motionist turnering, interne de nærmeste 3-4 klubber (Lene Junge koordinerer) 

2023 

• Forsættelse af aktiviteter fra 2021 

• Badminton skole, skal lige have erfaringer fra den i 2022 

Punkt 5a og 5b blev godkendt uden bemærkninger 

6) Indkomne forslag. 

 Ingen punkter 
 

7) Valg af Formand (Lige år) 

Jørgen Olsen - modtog genvalg 

8)Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

På valg er: 

Niels Rasmussen - modtog genvalg   

John P Nielsen – modtog genvalg 

Nyvalg til bestyrelsen: Ole Jensen 

Der sidder nu 6 medlemmer i bestyrelsen 

9) Valg af suppleanter 

Brian Noachen og Ole Davidsen blev genvalgt. 

• Oktoberfest aflyst 

• Planner om udendørs genstarts ved 27 august. Mere info kommer snarest 

11) Se vedtægter. 

Delegerede: 

• Hans Høyer 

• Anna Hauritz 

12) Evt. 

Der var forslag om, at bestyrelsen skulle se på fordeling af gratis fjerbolde – ikke kun til ældre-spillere. 

Bestyrelsen foreslog, at vi til Jul, igen afholder en fælles julefrokost, -men denne gang én samlet, - og evt. 

på en fredag. Og formentlig sponsorerer foreningen kun mad – og ingen drikkevarer. 



 

INTERNAL 

Generalforsamlingen blev afsluttet kl. 20:00 

For referatet Martin Heyman Donovan 

 



Formandens beretning OIF Badminton 

2020/2021 

Så er endnu et år gået 

Starten på denne sæson blev turbulent, Corona IGEN 

      

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. 

Vi har desværre ikke i den sæson der er gået haft noget ungdomshold der har været ude og spille, der er ikke interesse blandt de 

unge mennesker. 

Motionister har heller ikke været ude endnu, det skyldes Corona. Interessen er stor og det foregår uden om DGI, Lene Junge står for 

holdet og vi glæder os til den nye model, hvor vi møder andre lokale klubber. 

Så en stor tak til alle der yder en indsat. Ikke mindst et godt samarbejde med Marta som stablede nogle meget succesfulde 

julefrokoster på benene. Den jeg deltog i blev rigtig sjov og fugtig. Lad os se hvordan vi kan samles i den nye sæson. Det kunne 

blive en stor samling og ikke nogen spredte samlinger. Nogen der har ideer. 

En meget stor tak til Martin som har kørt ungdommen videre. Men ville gerne have en større grad af forældre involvering.  

Vi  ville gerne have en gang miniton i gang, men det kræver børn og forældre.. Vi har et før skoleprojekt og der kunne være emner 

Vores sponsorer skal roses, de er der og yder deres til vores drift. Samarbejdet med Stein P. har været godt Vi fik købt nogle rigtig 

gode ketcher til en meget god pris. Stein p. har en hjemme side med gode tilbud, på udstyr også sko, en badminton sko bør ikke 

leve mere end 2 år. 

Corona har præget alt for vores sport, desværre 

De unge spillere kom heldigvis godt tilbage og fyldte pænt i hallen. De har så her sidst på sæsonen været hårdt ramt af 

Corona, vi har set dage med 4 fremmødte af 17, vi ville gerne op på 20 fremmødte hver gang. 

De unge mennesker ser anderledes på alle ting, de vil gerne have det skal være fleksibelt.  

Jeg opfordrer alle til at se Frank Hvam på DR 1 Badminton. Hvad er galt med vores sport. Hvorfor er det ikke så sjovt 

mere og hvad kan vi gøre 

Motionister har  været gode til at møde og vi har ikke været ramt af nedlukninger, så der er fuld fart på ældre og 

motionister i hallen 

Propa badminton, badminton, mandag kl. 10.00 til 12.00 er kommet pænt i gang. Vi håber selvfølgelig på flere efter 

ferien. Her spilles badminton og snakkes om alt muligt, lige fra Badminton triks til krydder snaps  

Propa er foreningen for prosta kræft ramte, så en sårbar gruppe, der har brug for fælles skabet. 

Propa ligger under Osted Badminton, men har egen økonomi som styres af Propa foreningen. 



 

 

 

Formand 

 

Jørgen Olsen 
 



Indtægter Faktisk 2021 Faktisk 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023

1 Kontingent 42.050,00 27.700 44.000 42.000 44.000

2 Stævneindtægter 0,00 0 0 0 0

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

4 Aktivitetstilskud LK 12.760,00 12.760 10.000 5.000 6.000

5 salg bolde 4.770,00 5.560 5.000 5.000 5.000

6 Sponsorer 7.000,00 0 0 5.000 5.000

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

8 Reklameskilte 0,00 0 0 0 0

I alt 66.580,00 46.020 59.000 57.000 60.000

Omkostninger

10 Træner udgifter 19.955,00 26.150 35.000 35.000 35.000

11 uddannelse- skolebadminton -6.182,50 3.105 2.000 2.000 2.000

12  holdgebyr + forplejning 1.883,35 787 10.000 2.500 2.500

13 boldkøb 0,00 0 0 8.000 8.000

14 Indkøb af udstyr m.m. 17.665,09 1.688 2.500 2.500 2.500

15 OIF-HB udgifter 0,00 5.600 5.000 5.000 5.000

16 kontingenter og abonnementer 2.048,20 4.039 4.500 2.500 3.000

17 Forplejning, møder, forældrekaffe 13.707,00 5.233 7.000 5.000 5.000

18 IT, licenser og kontorhold 5.195,70 5.049 7.000 6.500 7.000

19 Bestyrelse 7.000,00 8.000 8.000 7.000 7.000

20 Øvrige ( gebyr-renter) 500,00 1.205 3.000 1.500 2.500

I alt 61.771,84 60.856 84.000 77.500 79.500

Årets resultat 4.808,16 -14.836 -25.000 -20.500 -19.500

2021 2020

Aktiver

Tilgode kontingenter 0

Øvrige tilgodehavender -5.750,00 0

Danske Bank 308.670,10 298.111

Boldbeholdning 0,00 0

302.920,10 298.111

Passiver

Kapitalkonto primo 298.111,94 312.947

Årets resultat 4.808,16 -14.836

Egenkapital i alt 302.920,10 298.111

Balance 0,00 0

Bestyrelsen

Jørgen Olsen, formand Hans Høyer, Kasserer Revisorer:

Brian Jørgensen Morten Junge

John P. Nielsen Martin Donovan

Ungdomsformand

Niels Rasmussen

OIF Badmintonafdeling

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december 2021

Balance pr. 31. december 2021

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsregnskabet 

(Resultatopgørelse, balance, noter og 

anvendt regnskabspraksis)

Vi har herunder stikprøvevist efterprøvet 

bilagene, og vi har påset likvidernes 

tilstedeværelse.

Revisionen har ikke givet anledning til 

forbehold.

Lejre den        .                               


