
Referat fra generalforsamling i Vamdrup Badmintonklub mandag den 25.02.13. 
   
 

1. Valg af dirigent. 
Rune Vestergaard blev valgt. 

  
2. Formandens beretning. 

 
Tak for opbakningen. Der har aldrig været så mange til generalforsamling før. Det er dejligt at se. 
 
Stor tak til vores trænere for det flotte arbejde. 
 
Bestyrelsen: 
Kasserer: Lars 
PR ansvarlig: Rune 
Sekretær: Marianne 
Medlem og suppleanter: Kenneth, René og Poul. 
 
Fortsat fokus på økonomien samt vores ”fokushold”. 
Kontingentstigning 100,- foruden ratebetaling – godt modtaget – har fungeret, men forbedres.  
Vores fokus hold er store og der er næsten fyldt op – stadig med træning 2 gange ugentligt. 
U9/U11: 19 (23) OBS på tilgang. 
U13: 14 (14) 
U15/17: 20 (15) 
Vi har fået spillere fra Lunderskov samt nye medlemmer til U 15 som ikke har spillet før: Flot. 
Herudover har vi Miniton: 4 deltagere 2 år i streg. – Ikke tilfredsstillende. 
Senior: 6 -> 0.  De har slået sig sammen med en anden klub, og spiller ikke længere i Vamdrup, som 
det ser ud nu. 
 
Medlemstallet: 125. Stabilt medlemstal, men fortsat svært at få miniton til at bide sig fast. 
 
Trænere. 
Jan, Rasmus, Tom, Jes, Cecilie, Frederik, Peter. 
Meget velfungerende På alle hold.  Hårdt arbejdende og engagerede trænere. 
Samarbejde med LBK, KBK, Fynslund – Elitetræning. OK for U15/U17, ikke tilfredsstillende for 
U11/U13. 
Elitetræningen evalueres i løbet af marts måned. 
 
Stævner/turneringer 
Rigtig god opbakning – vi har stort set fået alle på badmintonpeople og der har været stor 
stævnedeltagelse i år. 
Tønderstævnet stadig en succes 
Vi har i klubben haft kommunemesterskab, begynderstævne og snart klubmesterskab 
Holdturnering for såvel U13,15 som senior. 
 
PR 
Ansvarlig: Rune.  
Rigtig god aktivitet. En levende hjemmeside, gode nyhedsbreve samt brug af events. 
Involvering i flagopsætning. 
 
Fremtiden:  
Involvering af forældre i forbindelse med aktiviteter i sponsorarbejde 
Klubtrøjer. 
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Justering af samarbejdet med ”træning på tværs klubberne”. 
Deltagelse i sjov fredag. 
 
Beretningen blev godkendt. 
  

3. Kassererens beretning. 
Det reviderede regnskab lægges på hjemmesiden. 
Regnskabet blev godkendt. 

  
4. Behandling af indkomne forslag. 

Der var ingen indkomne forslag. 
  
5. Valg af bestyrelse + 2 suppleanter. 
På valg til bestyrelsen er: 
a) Marianne Larsen (ønsker ikke genvalg) 
b) Lars Busk (genopstiller) 
c) Rune Vestergaard (genopstiller) 
 
Ad a) John Rasmussen blev valgt. 
Ad b) Lars Busk blev genvalgt 
Ad c) Rune Vestergaard blev genvalgt 
 
 

6. Valg af suppleant til bestyrelsen 
Som suppleanter blev Janni Nielsen og Allan Jepsen valgt.  

 
  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Brian Guldbrandt blev genvalgt som revisor og Frank Marek blev 
genvalgt som revisorsuppleant. 
 

8. Eventuelt. 
 
Jess vil gerne køre noget sommertræning, hvor det skal være de 
motiverede der kommer. De skal ville det, og skal kunne nogle ting 
af sig selv. 
Det skal være mandage fra kl. 18.30 – 20.00 
 
Ref.: Marianne Larsen 
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