
Gentofte Badminton Klub 
Referat fra generalforsamling 

Dato: 11. juni 2020 
 
Tilstede fra bestyrelsen: Flemming Bie (Formand), Susanne Kauffmann (Næstformand), Bo Knudsen 
(Turneringsudvalg), Mathias Viderø (SSU), Gitte Pedersen (USU), Michael Leander (PR/Sponsor), Uffe 
Bjerring-Pedersen (kasserer), Frank Larsen (ESU – på vegne af Jim Laugesen). 

Afbud fra: Jim Laugesen (ESU). 

Referent: Susanne Kauffmann 

Ca. 12 deltagere 

 

Velkomst ved Formand Flemming Bie. 

Valg af dirigent: 

Lars Borke indstilles af bestyrelsen og blev enstemmigt valgt. Procedure for GF gennemgås og alle formalia 
er overholdt. Dog blev GF udskudt fra marts måned til juni måned pga. Covid-19. 

Formandens beretning v/ Flemming Bie:  

Formandens beretning vedhæftet i sin fulde længde.  

Pga. Covid-19 har det været en svær tid for GBK. Der er løbende blevet udstukket forskellige retningslinjer, 
både fra regeringen, kommunen og DIF. Hallen været lukket helt ned. Åbnet helt op d. 8/6, hvor alle 
gældende retningslinjer efterleves. Hallen er åben for medlemmer hele sommeren.  

Året har været kendetegnet ved en fin økonomi. Bestyrelsen er blevet fuldtallig ved indtrædelse af Michael 
Leander (PR/Sponsor) og Jim Laugesen (ESU). Afholdt mange sociale arrangementer, primært drevet af 
USU. GBK Caféen opstartet – stor tak til Inge og Bo Knudsen. Altid diverse reparationsarbejder, da hallen er 
af ældre dato. Bl.a. kloakken, som beløb sig til ca. 90.000. El-sikkerhedsattest udført, beløb sig til ca. 
135.000. Brandhensyn ved Performance Center er ved at blive ordnet. Godt samarbejde med Performance 
Center og Gade-akademiet. Til slut takker formanden Gentofte Kommune for godt samarbejde. 

Ingen spørgsmål til beretningen. Formandens beretning godkendt.  

Beretning fra Eliteafdelingen v/ Frank Larsen 

Kort opsummering af holdenes placeringer: 

Førsteholdet spillet sig i ligaen. Lå til oprykning, men sidste og afgørende kamp kunne ikke spilles pga. 
Covid-19 – blev derfor administrativt rykket op.  

2. holdet forbliver i 2. division. 3. holdet rykket op til 3. division.  

Der sker rigtig meget i ESU, hvor der er meget fokus på proces og på at udvikle træningsmiljøet. Der bliver 
opprioriteret med 2 trænere på tirsdag/torsdags-træningerne, hvor Frank og Jim vil være trænere. Mandag 
vil varetages af Kasper Antonsen. 
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Der er et velfungerende samarbejde med Performance Center og Gade-akademiet.  

Flemming Bie indskyder at Frank Larsen er blevet ansat som cheftræner for hele klubben (tidligere kun for 
ungdom) og at vi har sagt farvel til Scott Evans, som var tidligere cheftræner for senior. 

Ingen spørgsmål til beretningen. ESU´s beretning taget til efterretning.  

Beretning fra Seniorafdelingen v/Mathias Viderø  

Kort opsummering af holdenes placeringer: 

4. holdet forbliver i Københavnsserien, havde håbet på oprykning. Veteranerne klaret sig ok.  

Til næste sæson er tilmeldt et 5. hold – GBK håber på opbakning fra spillerne. 

Vi har fået stor tilgang fra Hvidovre blandt veteranerne, hvilket har skabt nyt liv i dette segment.  

Der har været ændringer i spillertruppen, da flere spillere er rykket op fra SSU til ESU, hvilket har skabt 
plads til de ældste USU´er på træningen. 

Fra næste sæson varetages torsdagstræningen af Mads Christophersen.  

Stadig proces for at skabe større sammenhængskraft mellem USU, SSU og ESU.  

Ingen spørgsmål til beretningen. SSU´s beretning taget til efterretning.  

Beretning fra Ungdomsafdelingen v/Gitte Pedersen.  

Ungdomsafdelingens beretning vedhæftet i sin fulde længde. 

Gitte er relativ ny i USU, har 2 børn der spiller i klubben. 

USU oplever meget stor fremgang og havde ventelister til alle breddetræninger. Der var tilmeldt 14 
ungdomshold – 10 hold tilmeldt i sæson 18/19. Både klubbens U13 og U15 havde kvalificeret sig til 
Hold-DMU i den bedste række. Dette dog desværre aflyst pga. Covid-19. 

GBK valgt til Årets Ungdomsklub i Københavnerkredsen og går derved videre til ”finalen” sammen med de 
andre kredsvindere. Samlet vinder skulle have været offentliggjort ved DM i april, men dette er udskudt til 
august pga. Covid-19. 

Klubben råder over mange dygtige spillere, hvoraf flere af dem er udtaget i landsholdsregi. 

Ved afholdte Københavnsmesterskaber i december fik GBK mange flotte placeringer. 

I USU afholdes der hvert år faste sociale arrangementer, såsom banko, Smash It, julehygge med eliten og 
natminton. I 2019 blev desuden afholdt pigeaften med mystery hunt, samt juleklip i caféen. Planlagt var 
også et arrangement for de ungdomsspillere der har hjulpet som tællere til seniorholdkampe, men dette 
arrangement er udskudt pga. Covid-19. 

Ingen spørgsmål til beretningen. USU´s beretning taget til efterretning.  
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Fremlæggelse af regnskab og budget v/Kasserer Uffe Bjerring-Pedersen  

Uffe oplyste at regnskab med bilag og beretning har været tilgængeligt på kontoret de seneste 10 dage.  

2019 slutter med et overskud på 33.000. Hensættelse af midler til vedligehold. Glædeligt med flere 
indtægter end budgetteret. Få tilgodehavender (kontingent). Især udvalgene har været aktive mht. at 
samle penge sammen, hvor størstedelen af indtægterne forbliver i udvalgenes regi. Regnskabet er forsynet 
med blank revisor påtegning. 

Spørgsmål: 

Der spørges til størrelsen af sponsorindtægter – ca. 126.000 

Der spørges til indtægter fra wannasport – 40.000 i 2019 (hvor wannasport blev opstartet). Opadgående 
kurve i indtjening indtil corona-lockdown. Forventet ca. 10.000/mdr i resten af 2020. 

Regnskabet godkendes.  

Uffe fremlægger budget for 2020 – sammen med motivation for bestyrelsens forslag om 
kontingentforhøjelse i ungdomsafdelingen. 

Spørgsmål: 

Der spørges til ekstra tilskud fra kommunen – øget indtægt skyldes dels øget tilskud pga. flere 
ungdomsspillere, samt lønkompensation pga. Covid-19. Situationen med Covid-19 betyder umiddelbart 
besparelser i forhold til el, vand, rengøring mm. 

Der spørges til følger i forhold til Covid-19 (udmeldelser) – kun 1 eller 2 har udmeldt sig. USU svarer at der 
er opstartet træning – først udendørs og nu indendørs for at kompensere ungdomsspillerne og forsøge at 
fastholde dem i klubben. 

Flemming fortæller at DIF er konsulteret mht. Covid-19-situationen og kontingent. Der er ej krav om 
tilbagebetaling.  

Nyt budget samt kontingentforhøjelse blev herefter enstemmigt godkendt. 

Indkomne forslag – ingen 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 

På valg er: Næstformand Susanne Ørding Kauffmann, ESU-formand Jim Laugesen, USU-formand Gitte 
Pedersen og PR/Sponsor Michael Leander. Alle er villige til genvalg – ingen andre kandidater ønsker at lade 
sig opstille -  alle bliver genvalgt.  

Valg af revisor  

Bestyrelsen foreslår genvalg af Info Revision. Dette godkendes  
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Eventuelt 

Inge Knudsen roser Steffen og Gerts initiativ om at lave mad en dag i caféen. Det var en stor succés og 
andre er meget velkomne til at gøre det samme. 

Tommy spørger mht. sponsor af hele hallen – fx ”Novo Nordisk Hallen”. Tidligere har NN ikke ønsket at 
være sponsor – men nu er der opstartet samarbejde -skilt ophængt. Tidligere forsøgt med Mærsk-fonden, 
samt RealDania fonden, uden held. Ansøgning hos Villum-fonden mht. ovenlys. Bestyrelsen arbejder hele 
tiden på at fremme økonomien, både ved at søge fonde, samt skaffe sponsorer.  

Dirigent Lars Borke takkede alle fremmødte for en god generalforsamling. Afsluttet kl. 10.16  

Formand Flemming Bie takkede dirigent Lars for god styring af generalforsamlingen, samt bød alle 
fremmødte på en lille forfriskning. 

 


