
FSKBH Badminton – Referat fra årsmøde mandag den 12. maj 2014 
 
Dagsorden 
 
1. Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 
2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent og stemmetællere 
4. Afdelingens beretning 
5. Indkomne forslag 
6. Orientering om regnskab og budget 
7. Valg af udvalgsmedlemmer for en periode af 2 år (Tue Balslev – villig til genvalg) 
8. Eventuelt 
9. Overrækkelse af holdturneringspræmier 
 
 
Ad. 1 – Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 
 
Til stede var 20 stemmeberettigede repræsentanter for 17 klubber (Beierholm, B&K, COOP Idræt, 
CTI, Danske Bank, GFB78, HI, LIF, Mærsk, Netcompany, Nordea, Radiometer, SAS Institute, 
SIK, Stadio/HIF, TBK og Telefonen). 
 
Herudover deltog FSKBHs formand, Jeanette Thornberg. 
 
 
Ad. 2 – Valg af dirigent 
 
Tue Balslev blev valgt som dirigent. 
 
 
Ad. 3 – Valg af referent og stemmetællere 
 
Kent Böye blev valgt til referent. 
 
Anette Nielsen fra Danske Bank blev valgt til stemmetæller. 
 
 
Ad. 4 – Afdelingens beretning 
 
Mari-Ann Egeskov Madsen fremlagde bestyrelsens beretning, som er vedlagt som bilag. 
 
Der blev snakket om, hvorfor der ikke bliver spillet DS og DD til FSKBHs mesterskab. Trine fra 
CTI fortalte, at det var svært at skaffe damer. Hun spurgte, om det var tilladt, at to damer fra to 
forskellige klubber kan stille op som et par. Dette blev bekræftet af Mari-Ann. 
 
Mari-Ann fortalte også, at hun gerne så, at der var flere deltagere til Firmaidræt åben, også til 
aftenfesten, hvor FSKBH giver et tilskud. Birgit fra Telefonen sagde, at det var meget svært at finde 
et sted at sove. Flere efterlyste mere reklame for stævnet, hvilket Mari-Ann lovede vil ske. Mari-
Ann fortalte, at alt vedrørende stævnet fremgår af FSKBHs nyhedsbrev. 



 
Efter disse spørgsmål blev beretningen enstemmigt vedtaget. 
 
 
Ad. 5 – Indkomne forslag 
 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
 
Ad. 6 – Orientering om regnskab og budget 
 
Mari-Ann gennemgik regnskabet, som viste et lille underskud på kr. 711,19. Regnskabet blev 
herefter godkendt uden kommentarer. 
 
Budgettet for 2014-2015 viser et mindre overskud. 
 
Budgettet blev ligeledes godkendt uden kommentarer. 
 
 
Ad. 7 – Valg af udvalgsmedlemmer for en periode af 2 år 
 
Tue Balslev var på valg og modtog genvalg; Tue blev under applaus valgt enstemmigt. 
 
 
Ad. 8 – Eventuelt 
 
FSKBHs formand, Jeanette Thornberg, fik ordet. Hun synes, at der var et fint fremmøde til 
badmintonårsmødet. Hun fornemmede også, at Mari-Ann og hendes udvalg havde godt styr på 
afdelingen. 
 
Jeanette håber på mange deltagere til Firmaidræt åben, der skal holdes i København i 2015.  
 
Jeanette lavede også lidt reklame for Bike & Run, som afholdes mandag, den 16. juni 2014 omkring 
Valbyparken. Sidste år var der mange deltagere. I år satses der på deltagelse af ca. 150 hold. 
 
Flere spurgte til datoer og tider. Jeanette henviste til FSKBHs hjemmeside, hvor det alt står. Hun 
henviste ligeledes til nyhedsbrevet, som udkommer på hjemmesiden hver torsdag. 
 
 
Ad. 9 – Overrækkelse af holdturneringspræmier 
 
Pokalerne blev uddelt af Tue Balslev og Kent Böye til de klubber, som havde vundet og 
efterfølgende bestilt en pokal. De, som har vundet og bestilt en pokal, men som var forhindret i at 
deltage til årsmødet, kan afhente pokalen på kontoret i KFIU Hallen efter tirsdag, den 20. maj 2014. 
 
 



Resultaterne af holdturnering 2013-2014 
 
Senior6 Eliterækken Nordea 1 
Senior6 1. division ALI 
Specialrækken Elite MOE 
Specialrækken 1. division ARGO 
Specialrækken 2. division Team Taxi 1 
Veteran6 Eliterækken Mærsk 
Veteran6 1. division Godthåbsparken 
Veteran6 2. division SIK 1 
Veteran6 3. division Telefonen 2 
Senior4 1. division LIF 1 
Senior4 2. division Netcompany 
Senior4 3. division GFB78 3 
Veteran4 1. division Beierholm 2  
Veteran4 2. division Balslev 
Minihold  KBIM  
 
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Referent 
 
Kent 


