
 
FSKBH Badminton – Referat fra årsmøde mandag, den 9. maj 2016 

 
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 
8. Eventuelt 
9. Overrækkelse af holdturneringspræmier 
 
 
Ad 1 – Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 
 
Til stede var 17 stemmeberettigede repræsentanter for 14 klubber (Beierholm, B&K, COOP Idræt, 
CTI, Danske Bank, Egmont Sport, HI, KMD, LIF, Nordea, Novo, Stadio/HIF, TBK og Telefonen). 
 
 
Ad 2 – Valg af dirigent 
 
Preben Christensen blev valgt som dirigent. 
 
 
Ad 3 – Valg af referent  
 
Kent Böye blev valgt til referent. 
 
 
Ad 4 – Afdelingens beretning 
 
Mari-Ann Egeskov Madsen fremlagde bestyrelsens beretning. Hun fortalte bl.a., at der var kommet 
en ny medarbejder, Mette, på KFIU kontoret i stedet for Poul Munk, som har valgt at gå på pension. 
 
Trine, CTI, efterlyste ledige baner til træning, da Carlsberg har revet den gamle Carlsberg Hal ned. 
Mari-Ann fortalte, at de baner, som er ledige i KFIU Hallen, er fredag, lørdag og søndag. Dette 
mente Trine ikke var interessant. 
 
Birgit fortalte, at Telefonen er blevet lovet, at deres hjemmebaner på Sallingevej vil være klar igen 
den 1. september 2016. Hun var dog usikker på, om den plan holder. 
 
Lene, COOP Idræt, spurgte, om det er muligt at leje banerne i KFIU Hallen lidt billigere, hvis man 
bestiller dem gennem FSKBH. Dette svarede Mari-Ann nej til. 
 



Keld, LIF, spurgte til de regler om ekstrabetaling på kr. 75 pr. medlem over 26 år (med stigning til 
kr. 150) til Københavns Kommune, som skal træde i kraft 1. juni 2016. Mari-Ann fortalte, at det var 
blevet sagt til FSKBHs repræsentantskabsmøde, at sådan ville det blive. Vi afventer, til vi hører 
mere herom. 
 
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. Regnskabet blev herefter godkendt uden kommentarer. 
 
Budgettet for 2016-2017 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. 
 
Preben Christensen var på valg og modtog genvalg. 
 
 
Ad 8 – Eventuelt 
 
Trine, CTI, mente, at stævnetiderne ligger forkert. Hun vil også gerne have nogle andre præmier, da 
ikke alle drikker vin. Efter lidt snak frem og tilbage var stemningen vist mest for gavekort. Udvalget 
taler videre om dette. 
 
Lene, COOP Idræt, mente, at stævnerne ligger for tidligt på sæsonen og spurgte, om de ikke kan 
lægges senere på sæsonen. Camilla, Novo, mente ikke, det kan lade sig gøre, da der er andre stæv-
ner og klubmesterskaber senere på sæsonen. Hun nævnte at der måske er for mange stævner. 
 
Ifølge Trine, CTI, er automaten i KFIU Hallen ikke altid ordentligt opfyldt. Mari-Ann lovede at sige 
dette til personalet. Edmond, Nordea, var lidt utilfreds med, at der kun er sodavand og ikke øl i au-
tomaten. Ifølge Mari-Ann er det noget med en bevilling som er svær at få. 
 
 



Ad 9 – Overrækkelse af holdturneringspræmier 
 
Pokalerne blev uddelt af 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 mandag, den 23. maj 2016. 
 
 
Resultaterne af holdturnering 2015-2016 
 
Senior6 Eliterække Nordea 1 
Specialrækken Elite Carlsberg 1 
Specialrækken 1. division ARGO-Drop 
Specialrækken 2. division Hovedstadens Jernbane Idræt 1 
Veteran6 Eliterækken Nordea 2 
Veteran6 1. division NGBK 7 
Veteran6 2. division ØBI 2 
Veteran6 3. division Telefonen 3 
Senior4 1. division Dong 1 
Senior4 2. division KMD 1 
Senior4 3. division DRI 1 
Senior4 4. Division CoolGray 
Veteran4 1. division Beierholm  
Veteran4 2. division TSI 4 
Minihold  IBBH 3 
 
Gladsaxe Turneringen 
 
Serien   nr. 1 MOE 1 
Double nr. 1 MOE 2 
Double nr. 2 NIROE 
 
  
Dirigenten takkede for god ro og orden. 
 
Referent 
 
Kent 


