
1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Revideret regnskab fremlægges

5. Indkomne forslag (skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før

hovedgeneralforsamlingen).

6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen

7. Valg:

a. Formand: René Larsen

b. Bestyrelsesmedlemmer:

Jill Olsen

Anita Pedersen

Thomas Sørensen Lund 

Henrik Bjerre 

Tina Danielsen Ønsker ikke genvalg.

c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen:

Medlem: René Larsen

Suppleant: Lis Hansen

d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen:

1. suppleant (Elin Olsen)

2. suppleant (Flemming Mathiesen)

e. Revisor:

1. revisor (Viggo Poulsen)

2. revisorsuppleant (Finn Fejrskov)

8. Eventuelt.



Formanden´s beretning

Mandag d. 7. juni 2021



Antal medlemmer pr. 

31. december
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Fremgang på 2 
medlemmer = 0,6% 

Alder: år 2020 Diff

0-18 47 -5

19-59 133 8

60- 128 -1

Total: 308 2



Ældre

•Trods 68 medlemmer, har vi ikke spillet ret mange gange før 
nedlukning. Nu hvor der er åbnet igen er vi 12 - 14 medlemmer, der 
nyder spillet onsdag fra kl: 10 - 12. Flere spiller ældretennis samme 
dag.

•Der spilles badminton resten af juni måned.

•Vi glæder os til den nye sæson, der starter 1/9 2021 kl 10:00

•Mvh. Jill.



Motionist 

•Vi kom rigtig godt i gang ved sæsonstart med gamle spillere, men hvor en række nye 
spillere også kom til. Desværre blev sæsonen noget kortvarig grundet corona. Vores 2 
motionist hold som spiller hold turnering i DGI regi nåede også kun at spille et par enkelte 
holdkampe. Heldigvis er vi kommet i gang med at spille igen her i maj og juni og håber at 
næste sæson bliver noget bedre.



Senior 

•I år blev der slået rekord, med 41 tilmeldte til fællestræningen. Og da vi kun havde en hal (hal 3) de første 20 
min. af træningen, kunne vi nogle gange være en del udfordret. Med endnu et år med tilgang af spillere, var vi 
stærkt udrustet til holdturneringen.

•Vi nåede jo desværre kun 4 runder ind i holdturneringen, da vi blev lukket ned igen. Det ville så vise sig at 
turneringen aldrig kunne gøres færdig. Da vi stoppede lå 1 holdet faktisk til at rykke op i Danmarksserien. 
Dette ville være det højeste niveau i klubbens historie.

•Da de fleste af os ikke er 20 år mere…… eller 30 år. var der ikke den store modstand til at forbundet 
besluttede sig til at annullere dette års turnering, hvilket vil betyde at alle hold får tilbud om at starte i samme 
række igen til næste år.

•Næste år er vi så blevet lovet at få tildelt 2 haller allerede fra træningens start. Vi glæder os og krydser fingre 
for at næste års turnering kan gennemføres.



Ungdom

•Som alle andre har vi næsten ikke fået spillet badminton. Vi fik dog lov til at starte 
igen lidt før alle andre (sammen med dem over 70). Når vi vender tilbage til næste 
sæson håber vi at tingene begynder at ligne normalen. Ting vi savner er bla. ”Idræt i 
natten” – ”miniton” – ”badminton på toppen”- ”træninger” – ”holdkampe” samt 
turneringer. Og så håber vi selvfølgelig at kunne få nogle flere ungdomsmedlemmer 




Sponsor-bolde-tøj

Vores 4-årige tøj-og bold aftale går ind i sit 3. år af 4 til næste 
sæsonstart.
Sæsonen 20/21 er som bekendt spillet i begrænsede perioder og uden 
udfordringer med leverancer af tøj og bolde fra vores leverandør, RSL.
VI vil igen takke RSL og vores sponsorer Primero og SuperBrugsen Tune 
for deres støtte til afdelingen.



Et tak til alle de frivillige

En stor tak til alle de frivillige der hjælper til med træning, turneringer, 
klubmesterskaber og alle mulige arrangementer. Uden jer er det ikke bare svært -
men umuligt at få tingene til at hænge sammen. Tak.



Vores ”fad” går til en af de frivillige der lægger kræfter i badmintonafdelingen. I år har vi 
valgt at springe over grundet Corona og den manglende aktivitet der derved har været. 
Vi ser hvordan verdenen ser ud til næste sæson 



Regnskab



1. Valg af dirigent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Formandens beretning.

4. Revideret regnskab fremlægges

5. Indkomne forslag (skal være hovedformanden i hænde senest 8 dage før

hovedgeneralforsamlingen).

6. Beslutning om antal medlemmer i bestyrelsen

7. Valg:

a. Formand: René Larsen

b. Bestyrelsesmedlemmer:

Jill Olsen

Anita Pedersen

Thomas Sørensen Lund 

Henrik Bjerre 

Tina Danielsen Ønsker ikke genvalg.

c. Medlem og suppleant til hovedbestyrelsen:

Medlem: René Larsen

Suppleant: Lis Hansen

d. Suppleanter til afdelingsbestyrelsen:

1. suppleant (Elin Olsen)

2. suppleant (Flemming Mathiesen)

e. Revisor:

1. revisor (Viggo Poulsen)

2. revisorsuppleant (Finn Fejrskov)

8. Eventuelt.



Så er der mad


