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Deltagere: 
   Mobil nr. e-mail 

 Mari-Ann E. Madsen Formand 2095 8121 badminton@fskbh.dk 
 Peter Allan Larsen Bestyrelsen 6061 1240 peal@adr.dk 
 Henrik Lindby Administrationen 2578 6546   hl@fskbh.dk 

 
Fraværende: 

 
 Patrick Christian Folmann Ørngreen  2383 1026 rng@danskebank.dk 

 Bojan Markovic  Næstformand 2276 4414 bojanmarkov@gmail.com 
 
Deltagere fra medlemmerne: 
 
Alfred Fisker, Mie Bagge Grønfeldt, Mette Boysen og Torben Nielsen.  
 
 

Henrik Lindby oplyste at der var fremmødt ialt 38 stemmer fordelt som følger: 
 
  Bestyrelsen 2 
  FSKBH 32 
  Torben Nielsen 1 
  Alfred Fisker 1 

  Mie Bagge Grønfeldt 1 
  Mette Boysen 1 

------------------------------  
Ialt  38 

                                               ================= 
 
Ad. 1. Valg af dirigent.  

 
Henrik Lindby blev valg til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.  
 
 
Ad. 2. Valg af referent.  
 
Peter Allan Larsen blev valg til referant.  

 
 
Ad. 3. Formandens beretning.  
 
Formanden aflagde beretning i henhold til den skriftlige beretning. Se mere, Klik her 
 

Kommentarer til beretningen:  

 
Alfred Fisker nævnte, at enkelte spillere ødelægger banerne, idet de bruger tennissko med knopper.   
 
Torben Nielsen foreslog at spillere, der ikke har betalt/booked en bane straks skal forlade hallen med 
mindre de enten betaler kontant eller overfører via MobilePay et beløb svarende til 3 x normal timepris.    
 

mailto:badminton@fskbh.dk
mailto:peal@adr.dk
mailto:hl@fskbh.dk
mailto:rng@danskebank.dk
mailto:bojanmarkov@gmail.com
http://www.fskbh.dk/media/1362642/formandens-beretning-2018-for-kfiu.pdf
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Endvidere forespurgte Torben Nielsen, om bestyrelsen havde overvejet videoovervågning af mellemgan-
gen og det udvendige areal ved indgangsdøren. Det kunne Mari-Ann svare bekræftende på.  
 

Det bør også præciseres, at medlemmer ikke åbner indgangsdøren for ukendte personer.  
 
Henrik Lindby oplyste, at der er rådighed over ialt 250 unikke koder i alarmsystemet, samt at det ikke er 
muligt at blokere individuelle koder.   
 
Alfred Fisker spurgte, om det var muligt, at have en vagt til rådighed udenfor de normale arbejdstider.  
Mari-Ann oplyste at dette desværre ikke er muligt.  

 
Henrik Lindby oplyste, at spillerne har ret til parkering i spilletid + omklædningstiden.  
 
Mari-Ann oplyste, at beslutningen om FSKBH’s overtagelse af KFIU Hallen formentlig vil blive afgjort på 

det næste repræsentantskabsmøde i slutningen af april måned d.å.  

 
 

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.  
 
Mari-Ann gennemgik det reviderede regnskab.  
 
På foranledning af Torben Nielsen blev regnskabet godkendt under forudsætning af, at den kommende 
fusion, hvor FSKBH overtager KFIU Hallen, må være betinget af, at de hensatte midler på ialt 150.000 
DKK i KFIU Hallen’s regnskab samt egenkapitalen ved årets udgang på ialt 454.333 DKK anvendes til 

fornyelse og forbedringer af ejendommen indenfor en tidsperiode af 5 år fra overtagelsesdatoen.  
 
Dette blev vedtaget af generalforsamlingen med 38 stemmer for og 0 stemmer imod.  

 
 
5. Behandling af indkomne forslag – ref. vedlagte. 
 

 
Forslag 1 & 2 fremsat af Alfred Fisker ang. kontingentforhøjelse i tennisafdelingen. 
 
Bestyrelsen ville gerne have en begrundelse for forslaget, idet det er bestyrelsens holdning at ”keep it 
simple” og billigt - pt. 500 DKK/år - har betydet en kraftig forøgelse af antallet af tennisspillere. Til gen-
gæld er der ikke de faciliteter, som en stor klub kan tilbyde. Alfred Fisker begrundede forhøjelse af det 

årlige kontingent med, at det ville hjælpe med at financiere fremtidige investeringer.    
 
Mie Bagge Grønfeldt forespurgte om det var muligt at indføre børnekontingent eller familiekontingent. 
 
Generalforsamlingen var dog enige i, at begge ovennævnte forslag blev sat i bero, indtil der er en afkla-
ring på fusionen mellem FSKBH og KFIU Hallen.  
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Forslag 3 vedr. etablering af en form for skygge eller parasol ved tennisbanerne. 
 

Bestyrelsen vil spørge, om enten Ole Pedersen, Mads Pedersen eller Henning Møller kan estimere udgif-
terne og evt. selv udføre dette arbejde. 
 
Forslag 4 & 5 ang. etablering af trænings timer om søndagen og evt. ungdomstennis m. træner.  
 
Bertil Jønsson tilbyder allerede nu træningsdage og vi kan umiddelbart ikke overse hvordan tennistimer 
for ungdomsspillere/forældre skal administreres.  

 
Generalforsamlingen var dog enige i, at ovennævnte forslag blev sat i bero, indtil der er en afklaring på 
den kommen fusion mellem FSKBH og KFIU Hallen.  
 
Torben Nielsen mindede om, at der kræves børneattest, hvis der skal være ungdomstræning.  
 
Forslag 6 ang. udvidede spilletider for tennisafdelingen.    

 
Generalforsamlingen pålagde bestyrelsen, at undersøge om den lokale grundejerforenings vedtægter 
samt lokalplanen har bestemmelser, der vil tillade en udvidelse af spilletiderne som pt. er hverdage 8-21, 
Lørdage 8-18 samt søndage 8-20, idet der tidligere har været ført retssag ang. støjproblemer hidrørende 
fra tennisbanerne.  
 

Bestyrelsen vil undersøge, om det er muligt at udvide spilletiderne. Hvis dette er muligt, vil bestyrelse 
orientere naboerne om de nye spilletider.  
 
 

6. Orientering om budget for 2019.  
 
Mari-Ann gennemgik budget for 2019.  

 
Henrik Lindby oplyste at der er tegnet ny kontrakt med Bertil Jønsson for 2019 hvilket forklarer stignin-
gen for trænergodtgørelse (2210) fra 3.200 DKK til 12.500 DKK. Brugerne betaler til KFIU, som herefter 
afregner med Bertil Jønsson.  
 
 
7. Valg i henhold til vedtægterne.   

 
Følgende medlemmer af bestyrelsen var på valg: 
  

 Patrick Christian Folmann Ørngreen   
 Bojan Markovic   

 

Følgende blev enstemmigt valgt ind i bestyrelsen: 

 
 Patrick Christian Folmann Ørngreen (genvalg) 
 Alfred Fisker (nyvalg) 
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8. Valg af revisorer for 1 år.  
 

 
 Jens Bolt – revisor (genvalg) 
 Kjeld Storm - revisor (genvalg) 
 Torben Nielsen – revisorsuppleant (nyvalg) 

 
9. Eventuelt.  
 

Der var ingen bemærkninger under dette punkt.  
 
 
  --- ooo --- 
 
 
Referent Peter Allan Larsen 

 


