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Tune IF Badminton  

Formand: Rene Larsen 

E-mail: rene.larsen@tunenet.dk - www.tunebadminton.dk 

Referat Badminton Generalforsamling, d. 18. juni 2020 
(24 fremmødte incl. 7 fra bestyrelsen) 
 
Valg af dirigent 
Viggo Poulsen blev valgt 
 
Valg af stemmetællere 
Børge Bøje og Jan Sainio Møller blev valgt 
 
Formandens beretning (René Larsen) 
Kan ses på hjemmesiden 

 

Ingen kommentarer. Beretningen blev godkendt. 
 
Regnskab 
Kassereren, Lis Hansen, gennemgik regnskabet, som godkendes på hovedgeneralforsamlingen, som en del 
af det samlede regnskab for Tune IF og er derfor alene til orientering. 
Resultatet blev et underskud på tkr. 23 mod budgetteret underskud tkr. 51. Årsagen til at resultatet blev et 
mindre underskud end budgetteret skyldes bl.a., at der i ungdomsafdelingen blev afholdt færre aktiviteter 
end forventet. 
Egenkapitalen udgør tkr. 311. 
 
Budget 2021 blev gennemgået. 
 
Dorte oplyste, at i første halvår af 2019 var Yonexkontrakten med deraf dyrere bolde stadig gældende, men 
ved overgang til brug af RSL-bolde skal budget for 2021 ikke hæves, selvom der er kommet flere spillere til 
og dermed brug af flere bolde. 
 
Der var ingen øvrige kommentarer. 
 
Indkomne forslag 
Ingen 
 
Beslutning om antal medlemmer i afdelingsbestyrelsen 

Der er pt 7 medlemmer i bestyrelsen, hvilket man ønsker at forsætte med. 
Godkendt. 
 
Valg 
Med undtagelse af formanden, var alle på valg.  
Ole Werner Jensen og Dorte Larsen ønsker ikke genvalg.  
Øvrige medlemmer incl. kassereren er villige til genvalg. 
 
 

 

Bestyrelsen blev herefter: 
Formand: René Larsen (ikke på valg) 



Kasserer: Lis Hansen (genvalgt) 
Bestyrelsesmedlemmer: 
                  Henrik Bjerre (genvalgt) 
                  Tina Bang Danielsen (genvalgt) 
                  Jill Olsen (genvalgt) 
                  Anita Pedersen (ny) 
                  Thomas Sørensen Lund (ny) 
Medlem og suppleant til Hovedbestyrelsen: 
                   René Larsen, medlem (ikke på valg) 
                   Lis Hansen, suppleant (genvalgt) 
Suppleant til bestyrelsen: 
                   Flemming Mathiesen, 1. suppleant (genvalgt) 
                   Elin Olsen, 2. suppleant (genvalgt) 
Revisor: 

                  Viggo Poulsen, revisor (genvalgt) 
                  Finn Fejrskov, revisorsuppleant (genvalgt) 
 
Eventuelt 

René overrakte Ole Werner Jensen, sidste års modtager af jubilæumsfadet, en erindringsgave. Samtidig 
overrakte René de to afgående bestyrelsesmedlemmer, Ole Werner Jensen og Dorte Larsen, hver en buket 
med tak for deres arbejde i bestyrelsen. 
 
Lis : Er der noget nyt om det tøj, hvor der er fejl i sponsortrykket. Thomas: Intet nyt pga. corona. Det drejer 
sig om ca. 30 stk. beklædningsgenstande. 
 
Jill: Har RSL kopi af fakturaer fra vores tøjbestilling , så tøj kan byttes/reklameres. Thomas: Ja, RSL har 
kopier, hvis vi selv skulle have forlagt fakturaen fra købet! 
 
Viggo: Bliver der ændring i tilmeldingsproceduren for 2020/21?? René: Ja, udbygges med Mobile-Pay. 
Tilmelding via nettet. 
 
Jill: Skoleprojekt – Der må ikke regnes med at deltagerene fra ældrebadminton stiller op pga corona. 
 
Henrik: Der tages coronaforholdsregler allerede fra nu af og fra opstart af den nye sæson i 
august/september. Det forventes der kommer nye retningslinier fra Badmintonunionen. 
 
Anne V: Korrekt at der er gebyr på hver Mobile-Pay transaktion? René: Ja – korrekt. Det er der taget højde 
for i budgettet. 
 
Da der ikke var flere, som ønskede ordet under eventuelt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for 
afsluttet. 
 
Referent: Anni Poulsen 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------                                       ------------------------------ 
Viggo Poulsen, dirigent                                        Anni Poulsen, referent 
 
 

 


