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Badminton Generalforsamling, d. 7. Juni 2021 

(27 fremmødte incl. 7 fra bestyrelsen) 
 
Valg af dirigent 
Viggo Poulsen blev valgt 
 
Valg af stemmetællere 
Knud Andersen og John Larsen blev valgt 
 
Formandens beretning (René Larsen) 
Kan ses på badmintons hjemmeside 
 
Kommentarer til beretningen: 
Peter Buch spørger: Hvordan kan man i Greve IF, CBL og andre få lov til at bade i hallen, når der ikke må 
bades i Tune hallens omklædningsrum ? 
René: Baderum kan pt ikke blive rengjort hyppigt nok! På landsplan bliver der ikke badet. 
 
Herefter blev beretningen 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 overskud på tkr. 67 mod budgetteret underskud tkr. 30. Årsagen er, at aktivitetsniveauet 
har været lavt pga corona. 
Egenkapital udgør tkr. 378. 
 
Budget 2021 blev gennemgået. 
 
John Larsen: Ad medlemsantal. Konstaterer, at ældreafdelingen er den største afdeling. 
 
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 fortsætte med. 
Godkendt 
 
Valg 
Med undtagelse af kassereren, var alle på valg. 
Tina Danielsen ønsker ikke genvalg. 
Øvrige medlemmer incl. formanden er villige til genvalg. 
 
 

 



Bestyrelsen blev herefter: 
Formand: René Larsen, genvalgt 
Kasserer:  Lis Hansen, ikke på valg 
Bestyrelsesmedlemmer: 
                   Henrik Bjerre, genvalgt 
                   Jill Olsen, genvalgt 
                   Anita Pedersen, genvalgt 
                   Thomas Sørensen Lund, genvalgt 
                    ” en ubesat bestyrelsespost” 
Medlem og suppleant til Hovedbestyrelsen:         
                   René Larsen, genvalgt 
                   Lis Hansen, ikke på valg 
Suppleant til bestyrelsen : 
                   Flemming Mathiesen, 1. suppleant, genvalgt 
                   Elin Olsen, 2. suppleant, genvalgt 
Revisor: 

                   Viggo Poulsen, revisor, genvalgt 
                   Finn Fejrskov, revisorsuppleant, genvalgt 
 
René: Det har endnu ikke været muligt, at få besat  bestyrelsesposten med ansvar for  ungdomsafdelingen. 
Der tænkes pt ind i at splitte posten op i 3: Ansvar for turneringer, ansvar for ledere og ansvar for spillerne.        
 
Eventuelt 
René var nysgerrig efter hvad de fremmødte medlemmers holdning var til, at der pga coronaen ikke har 
været spillet ret meget og alle har betalt fuldt kontingent. 
Lis oplyste, at hovedafdelingens bestyrelse lægger op til fastholdelse af kontingenterne (ingen dekord) og 
så et højnet aktivitet. 
Viggo oplyste, at ældrebadmintons holdning er ”fastholde kontingenter og penge blive i klubben”.  
Henrik oplyste, at der for første gang var afholdt et samlet klubmesterskab, hvilket havde været en stor 
succes. Måske til den kommende sæsons klubmesterskab ”give den gas”. Gøre mere ud af et samlet 
arrangement. 
Ole Skotte: Der kunne bruges nogle ekstra penge i nov./dec. I forbindelse med ældrebadmintons julefest i 
Borgerhuset, hvortil Jill kunne meddele, at det er der taget højde for. 
 
Ole Skotte: Angående betaling kunne han ikke finde badmintonafdelingens kontonr.? Hvortil Lis svarede, at 
badmintonafdelingen gerne vil have alle indbetalinger via indbetalingsmodulet! Derfor ses afdelingens 
kontonr. ikke. 
 
René overrakte Tina en buket med tak for hendes arbejde i bestyrelsen. 
 
Da der ikke var flere, som ønskede ordet under eventuelt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for 
afsluttet. 
 
Referent: Anni Poulsen 

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



 
 
 


