
FSKBH Badminton 
/bika 

Den 12. maj 2010 

1 
 

FSKBH Badminton – Referat fra Årsmøde onsdag den 5. maj 2010. 

Dagsorden: 

1. Konstatering af fremmødte stemmeberettigede repræsentanter 
2. Valg af dirigent 
3. Beretning fra bestyrelsen 
4. Fælles regelsæt for holdturneringen 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Orientering om regnskab og budget 
7. Valg af afdelingsbestyrelse for en periode af 1 og 2 år 

- Birgit Kauffmann (villig til valg) 
- Tue Balslev (villig til valg) 
- Richard Witt (villig til valg) 
- Steen Amby (villig til valg) 
- Mari-Ann Egeskov Madsen (villig til valg) 
- Erik Lykke (suppleant – villig til valg) 

8. Eventuelt (herunder overrækkelse af præmier fra holdturneringen) 

 

Indledningsvis gjorde Mari-Ann Egeskov Madsen opmærksom på, at man i fremtiden skal 
tilmelde sig afdelingens årsmøde af hensyn til bestilling af forplejning og for bestilling af 
pokaler.  

Ad.1.  

Til stede var 23 stemmeberettigede og 3 ikke-stemmeberettigede. 

Følgende firmaer var repræsenteret: 

Danske Bank, Euler Hermes, MOE, Nordea, SAS Institute, Statoil, CSC-DACE, CTI, DSB, HH82, 
HI, LIF, Lundbeck, Stadio/HIF, Telefonen. 

 

Ad.2  

Jørgen Fjelstrup fra Lundbeck blev valgt. Jørgen kunne konstatere at årsmødet var rettidigt 
indkaldt og derved beslutningsdygtigt. 

 

Ad.3 

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

Kommentarer fra repræsentanterne: 

Frank Meldgaard fra Telefonen spurgte, om man har forlænget lejeperioden på grunden hvor 
KFIU-hallen ligger, hvilket Mari-Ann kunne bekræfte. 
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Carsten Jensen fra MOE forstod ikke omtalen af flere tvister i forhold til tidligere, da han ikke 
havde oplevet dette.  

Holdturneringsledelsen kunne dog orientere om, at der havde været flere oplevelser, hvor 
holdene ikke havde helt klare aftaler, inden de startede en kamp, hvor der manglede spillere. 

Med disse kommentarer blev beretningen godkendt. 

 

Ad.4 

FKBU og KFIU har haft hver sit regelsæt for afvikling af holdturneringen. Tue har kigget 
regelsættene igennem og taget det bedste fra begge parter og samordnet disse.  

På mødet fremlagde Tue de ændringer samordningen medfører. 

Dette blev godkendt, og det nye regelsæt bliver lagt på hjemmesiden. 

 

Ad.5 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 

 

Ad.6 

Dette punkt havde afdelingen valgt at se bort fra, indtil FSKBH’ repræsentantskabsmøde i 
marts pålagde alle afdelinger, at have dette punkt på dagsordenen til det årlige afdelingsmøde. 
Bestyrelsen har ikke noget aktuelt regnskab og budget at fremlægge, men det vil der være 
ved fremtidige afdelingsmøder. 

 

Ad.7 

Alle de opstillede blev valgt uden modkandidater. Udvalget bestemmer selv, hvem der vælges 
for 1 og 2 år. 

Udvalget takkede Laurits Ørum og Jørn Lassen for deres arbejde i bestyrelsen gennem mange 
år. 

 

Ad.8. 

Tilmelding til næste sæson udsendes om ca. 14. dage. Tilmelding skal være afleveret senest 
den 8. juni 2010. 
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Resultat af holdturneringen 2009-2010 

Senior6 – Eliterækken:  Nordea 1 
Senior6 – 1. division:  PFA 
Senior6 – 2. division:  Telefonen 2 
Senior6 – 3. division:  Mærsk 2 
Specialrækken – 1. division: MOE 1 
Specialrækken – 2. division: CTI 1 
Specialrækken – 3. division: KMD 
Specialrækken – 4. division: CTI 2 
Specialrækken – 5. division: GFB78 1 
Senior4 – 1. division:  Beierholm 1 *) 
Senior4 – 2. division:  Tellabs 
Senior4 – 3. division:  FIF 
Veteran6 – Eliterækken:  Telefonen 6 
Veteran6 – 1. division:  HH82 
Veteran6 – 2. division:  UNI 
Veteran6 – 3. division:  CSC-DACE 5 
Veteran6 – 4. division:  Novo 12 
Veteran4 – 1. division:  Statoil 
Veteran4 – 2. division:  DRI 2 
Veteran4 – 3. division:  Danske Bank 4 
*) pokal kan afhentes i KFIU-hallen i kontortiden efter den 14. maj 2010.  
 
Pokaler blev overrakt til rækkevindere. 
 
Inden dirigenten afsluttede mødet fik han overrakt en gav for lang tro tjeneste som dirigent. 
 
Årsmødet blev afsluttet med at råbe tre gange hurra for FSKBH badminton. 


