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FSKBH Badminton – Referat fra Årsmøde mandag den 21. maj 2012. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent og stemmetællere 
3. Afdelingens beretning 
4. Behandling af indkomne forslag 
5. Fremlæggelse af regnskab og budget 
6. Valg af afdelingsudvalg 

- Vi skal bruge et nyt udvalgsmedlem 
7. Eventuelt 
8. Overrækkelse af holdturneringspræmier 

Ad.1.  

Kent Boye blev valgt til dirigent. 

Til stede var 15 stemmeberettigede repræsenteret ved 13 klubber: 

Danske Bank og KMD (samme person), MOE, SAS Institute, TBK, CTI, HH82, HI, LIF, 
Lundbeck, Stadio/HIF, BF99, Telefonen. 

 

Ad.2  

Birgit Kauffmann blev valgt som referent. 

Stemmetællere vælges, hvis det bliver nødvendigt. 

 

Ad.3 

Mari-Ann fremlagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt som bilag. 

Under beretningen bad Mari-Ann de fremmødte om, at komme med deres forklaring på, 
hvorfor interessen for at deltage i DM-stævnerne er så ringe. I 2012 var der kun én deltager 
fra FSKBH. 

Der var flere bud på forklaring: 

1. Det er for dyrt.  
2. Klubberne prioriterer hvad de ønsker at deltage i.  
3. Der er ingen gulerod i at deltage i DM; alle kan tilmelde sig. Tidligere blev man udtaget 

af Unionen. 
4. Der er ikke reklame nok om stævnerne – tidspunkt og sted. 

FSKBH vil forsøge at styrke interessen for deltagelse i DM-stævnerne. Mari-Ann takkede for 
inputtet.  

Der var efterfølgende ingen kommentarer til beretningen, som blev godkendt enstemmigt. 
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Ad.4 

Fra KMD lå et forslag om, at der i Specialrækken oprettes en Elitedivision. Det synes de 
fremmødte, var en god ide, og det blev vedtaget. Rækkerne nedad omdøbes. 

 

Udvalget fremlagde forslag om ændring af holdturneringen: 

1. Senior4 og Veteran4 slås sammen til én kategori Senior4. 
Begrundelse: Det vil give mere homogene rækker. 
 

2. Indførsel af en ny kategori minihold, bestående af 2 herrer og 1 dame. Der spilles 
2xmixdouble og 1xherredouble.  
Begrundelse: En sådan kategori kan tilgodese de små klubber, med få spillere. 
 
Der var ikke modstand mod disse foreslåede ændringer, og de vil fremgå af den 
udsendte tilmeldingsblanket til ny sæson 2012-2013. 
 

Ad.5 

Mari-Ann gennemgik regnskabet, som viste et overskud til trods for at vi er færre hold end 
beregnet. Det skyldes dels at vore mødeudgifter inkl. kørsel ikke har været så store som 
budgetteret dels at deltagelse i DM-stævnet som tidligere nævnt har været minimal. 

 

Budgettet for 2012-2013 forventes at give et mindre overskud hvilket derfor ikke udløser 
nogen kontingentforhøjelse. 

 

Regnskab og budget blev godkendt. 

 

Ad.6 

Mari-Ann, Tue, Kent og Birgit blev genvalgt. 

Udvalget beder om, at klubberne melder ind, hvis de har personer, der er interesserede i at 
deltage i udvalgsarbejdet. Der er ønske om udskiftning. 

 

Ad.7 

LIF bad om, at der i fremtiden bliver udsendt en reminder fra kontoret om Årsmødedatoen.  
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Ad.8. 

Tilmelding til næste sæson skal være afleveret senest den 10. juni 2012. 

 

Resultat af holdturneringen 2011-2012 

Senior6 – Eliterækken:  Danske Bank 1 
Senior6 – 1. division:  KPMG 
Specialrækken – 1. division: MOE 1 
Specialrækken – 2. division: FIF 1 
Specialrækken – 3. division: Lundbeck 1 
Specialrækken – 4. division: CTI 3 
Specialrækken – 5. division: MOE 2 
Senior4 – 1. division:  LIF 3 
Senior4 – 2. division:  TBK 2 
Senior4 – 3. division:  FDC 
Veteran6 – Eliterækken:  CTI 4 
Veteran6 – 1. division:  HH82 
Veteran6 – 2. division:  UNI 
Veteran6 – 3. division:  NOVO 10 
Veteran4 – 1. division:  PIF/RIF 
Veteran4 – 2. division:  Balslev 
Veteran4 – 3. division:  DRI 2 
 
Pokaler blev overrakt til rækkevindere. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 


