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FSKBH Badminton – Referat fra Årsmøde mandag den 13. maj 2013. 

Dagsorden: 

1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent og stemmetællere 
4. Afdelingens beretning 
5. Indkomne forslag 

Forslag fra udvalget til vedtægtsændringer: 

§5.2 - Der skal indføres gebyr 50 kr. for flytning af kampe for hold med egne hjemmebane. 

§5.8 - Der skal indføres gebyr ved udeblivelse til stævner. Forslag er 100 kr. indtil 10 timer før 

kamp start og 150 kr. derefter 

§9.2.5 - indføres gebyr ved udeblivelse til holdkamp. Forslag er 100 kr. indtil 10 timer før kamp 

start og 150 kr. derefter 

§3.2.5 - Mangler et hold en herre, kan denne substitueres med en dame. Dette kræver dog at 

dette aftales skriftligt (eventuelt per e-mail) holdledere imellem og med kopi til FSKBH badminton 

inden kampen. En dame kan ikke substitueres med en herre. 

6. Orientering om regnskab og budget  

7. Valg af udvalgsmedlemmer for en periode af 2 år  

- Mari-Ann Egeskov Madsen - villig til genvalg 

- Kent Böye - villig til genvalg 

- Birgit Kauffmann - ikke villig til genvalg  

8. Fremtidige præmier  

9. Eventuelt  

10. Overrækkelse af holdturneringspræmier  

Ad.1.  

Til stede var 19 stemmeberettigede repræsenteret ved 16 klubber: 

Ali, APP, CTI, HI, KBIM, LIF, MOE, Nordea, NOVO, SAS Institute, Semler, Skandia, Stadio/HIF, 
TBK, Telefonen, ØBI. 

 

Ad.2  

Kent Böye blev valgt som dirigent. 

 

Ad.3 

Birgit Kauffmann blev valgt som referent. 

Trine Borg fra CTI og Edmond Nassler fra Nordea blev valgt som stemmetællere. 
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Ad.4 

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

Under spørgsmål til beretningen spurgte CTI, om det ikke var muligt at reklamere for 
DM/Firmaidræt Open på badmintonhjemmesiden, når tiden for tilmelding nærmer sig. Desuden 
vil det være ønskeligt at vilkårene for deltagelse bliver ridset op. 

Pia fra LTFI takkede for invitationen til Årsmøde og Holdturnering. LTFI ser frem til det 
kommende samarbejde.  

Pia kunne orientere om, at LTFI pt. spiller holdturnering hver mandag i Gladsaxehallen, og 
LTFI vil gerne tilbyde deres nuværende medlemmer at deltage i FSKBH’s holdturnering. 

Med disse kommentarer blev beretningen enstemmigt godkendt. 

 

Ad.5 

Forslag fra udvalget til vedtægtsændringer: 
§5.2 - Der skal indføres gebyr 50 kr. for flytning af kampe for hold med egne hjemmebane. 

Der var i forsamlingen ikke stemning for at oprette dette gebyr, da man mente at flytninger på egne 
baner gik gnidningsløst. Desuden er beløbet så lille, at det ikke virker afskrækkende eller 
adfærdsregulerende. Forslaget blev trukket tilbage efter debatten. 

 
§5.8 - Der skal indføres gebyr ved udeblivelse til stævner. Forslag er 100 kr. indtil 10 timer før kamp 
start og 150 kr. derefter 

Der var enighed om, at der skal være en konsekvens af, at man melder fra i sidste øjeblik eller helt 
udebliver fra stævner. 

Følgende blev vedtaget: 

Der indføres et gebyr for afbud og udeblivelser fra stævner efter følgende regler: melder en 
spiller eller et par afbud efter spilleprogrammet er udsendt pålægges spilleren/parret et gebyr 
på 100 kroner. Udebliver en spiller er gebyret 150 kr. pr spiller eller par. 
 
 

§9.2.5 - indføres gebyr ved udeblivelse til holdkamp. Forslag er 100 kr. indtil 10 timer før kamp start og 
150 kr. derefter 

 
De fremmødte mente ikke at nogen udeblev med vilje, og man spurgte om det var muligt, at FSKBH 
kunne lave noget elektronisk automatik, som sendte en reminder til holdene, når de skal spille? 

Det vides ikke, om det er muligt. 

Forslaget blev alligevel godkendt som følger: 

Der indføres et gebyr for forseelsen, når et helt hold udeblivelser fra en holdkamp. Gebyret er 
på 150 kroner. 
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§3.2.5 - Mangler et hold en herre, kan denne substitueres med en dame. Dette kræver dog at dette 
aftales skriftligt (eventuelt per e-mail) holdledere imellem og med kopi til FSKBH badminton inden 
kampen. En dame kan ikke substitueres med en herre. 
 
Dette forslag blev godkendt, og det gælder alle rækker. 
 

Ad.6 

Mari-Ann gennemgik regnskabet, som viste et overskud på ca. 18.000,00 kr., til trods for at vi 
har haft færre indtægter end budgetteret. 

Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. 

 

Budgettet for 2013-2014 forventes at balancere. 

Budgettet blev ligeledes godkendt uden kommentarer. 

 

Ad.7 

Valg af udvalgsmedlemmer for en periode af 2 år  
 

Mari-Ann Egeskov Madsen - villig til genvalg; Mari-Ann blev valgt enstemmigt. 

Kent Böye - villig til genvalg; Kent blev valgt enstemmigt. 

Birgit Kauffmann - ikke villig til genvalg;  

Det forventes at LTFI stiller med en person til udvalget, og Pia kunne bekræfte at Preben Christensen 
gerne stillede op.  

Preben blev valgt for 2 år. 

Mari-Ann takkede Birgit for godt samarbejde og overrakte en gave fra udvalget. 

 

Ad.8 

Udvalget spurgte de fremmødte, om vi skal fortsætte med samme type præmier, som de der 
er blevet uddelt de seneste år? 

LTFI giver vaser til firmaholdet samt et 1-årigt gratis medlemskab. 

Der var ikke umiddelbart enighed om, hvilke præmier, der skulle uddeles i fremtiden: 

Medaljer, vandrepokaler med gravering, gavekort til hygge eller andet. 

Da budgettet ikke er så stort kan det dårligt dække et gavekort til en hyggeaften for 6 
mennesker på et hold gange antallet af rækker. 
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Vi har givet 3500,00 kr. for 15 pokaler. Det får man ikke meget mad for. 

Udvalget arbejder videre med at undersøge mulighederne. 

 

Ad.9. 

CTI har problemer med at få damerne til at slå til, på de hold de har tilmeldt, uden at de låses 
p. gr. af op- og nedrykning i rækkerne. 

Tue undersøger reglerne og vender tilbage med svar, der forhåbentlig kan løse CTI’s 
problemer. 

 

Holdturnering 2013-3014: 

Tue bad de fremmødte reklamere vidt og bredt for firmabadminton. 

Miniholdturneringen spilles alle mod alle i efteråret. Fra Nytår kan de hold, der eventuelt må 
melde fra i andre rækker på grund af manglende spillere, komme ind og spille i 
miniholdrækken. 

CTI ønsker, at der spilles herresingle på miniholdet. 

Tilmelding til næste sæson skal være afleveret senest den 7. juni 2013. 

 

Ad.10 

Resultat af holdturneringen 2012-2013 

Senior6 – Eliterækken:  Telefonen 1 
Senior6 – 1. division:  ALI 
Specislrækken – Elite:  MOE 1 
Specialrækken – 1. division: NOVO 2 
Specialrækken – 2. division: LIF 2 
Specialrækken – 3. division: Skandia 1 
Senior4 – 1. division:  DONG 1 
Senior4 – 2. division:  APP 
Senior4 – 3. division:  Stadio/HIF 
Veteran6 – Eliterækken:  Telefonen 4 
Veteran6 – 1. division:  KTS 2 
Veteran6 – 2. division:  Skandia 2 
Veteran6 – 3. division:  IBBH 1 
Veteran4 – 1. division:  PIF/RIF 
Veteran4 – 2. division:  TSI 4 
Veteran4 – 3. division:  Telefonen 10 
Minihold:   KBIM 
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Pokaler blev overrakt til rækkevindere. 
 
Specialrækken Elite har ikke kunnet færdigspilles. 
 
MOE spurgte, om det er muligt at kunne skrive direkte på holdsedlerne via nettet? 
 
Ole fra Telefonen fortalte, at man har muligheden i BadmintonPeople. 
 
Udvalget undersøger mulighederne. 
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
 


