
FSKBH Badminton 
/bika 

Den 8. maj 2011 

1 
 

FSKBH Badminton – Referat fra Årsmøde onsdag den 4. maj 2011. 

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 for en periode af 1 og 2 år 

- Birgit Kauffmann (villig til genvalg) 
- Tue Balslev (villig til genvalg) 
- Steen Amby (ønsker ikke genvalg) 
- Mari-Ann Egeskov Madsen (villig til genvalg) 
- Erik Lykke (suppleant – ønsker ikke genvalg) 

7. Eventuelt  
8. Overrækkelse af holdturneringspræmier 

 

Til stede var 21 stemmeberettigede og 1 ikke-stemmeberettiget. 

Følgende firmaer var repræsenteret: 

Danske Bank, Euler Hermes, MOE, Nordea, SAS Institute, CTI, DSB, HI, LIF, Lundbeck, 
Stadio/HIF, TBK, FIF, KMD, IBBH, GFB78, ALI, Mærsk, Telefonen. 

Ad.1.  

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

Ad.2 

Birgit valgt som referent. 

Stemmetællere vælges, hvis det bliver nødvendigt. 

Ad.3 

Det er med stor sorg og beklagelse at vi har måttet sige farvel til Richard Witt, som 
desværre afgik ved døden i december 2010.  

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

Kommentarer fra repræsentanterne: 

DSB mangler orientering om, hvad der sker med de kampe, der ikke er blevet spillet inden 
sæsonens slutning. Udvalget beklager, at der på grund af manglende overblik samt fysiske 
gener (vand på gulvet i KFIU-hallen) ikke har været muligheder for at få spillet alle kampe. 
Kommunikationen til klubberne om dette er desværre ikke nået ud til alle. 
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Mange klubber finder selv tid og sted i forbindelse med flytning af kampe, og det er måske 
løsningen i fremtiden. 

Der var enighed om, at klubberne selv i fremtiden finder nye datoer når en kamp skal flyttes. 
Dette skal ske senest 4 uger efter den oprindelige spilledato og kampen skal spilles senest 8 
uger efter oprindelig spilledato, dog senest på programmets sidste spilledag i den indeværende 
sæson. 

Ny dato skal meddeles til hallen, så det kan blive lagt ind i programmet. 

 

CTI mangler info om at der ingen betjening er i KFIU-hallen, samt at der er kodelås på døren. 
Mari-Ann informerede på sidste års udvalgsmøde om de ændringer, der ville ske mht. 
adgangsforhold og mulige besparelser i bemandingen. 

Det er hjemmeholdets ansvar at fortælle modstanderholdet, hvilken kode man skal benytte for 
at komme ind i KFIU-hallen, når man skal spille en holdkamp. 

 

Lundbeck fortalte at de ingen deltagere havde tilmeldt Unionsmesterskaber, da de ikke 
ville møde nogen på et for højt niveau.  

CTI havde ingen tilmeldte, da man ikke vidste, hvad der skulle spilles hvornår. 

Udvalget mente at eventuelle deltagere skulle have påført hvilke dage de kunne spille, så ville 
vi tage hensyn til det. Der var bred enighed om, at vi næste sæson skal vælge faste dage til 
hver kategori. 

 

CTI var ikke tilfreds med annonceringen af Doublestævne for hold, der var kommet ud for 
sent.  

Med hensyn til DM for hold manglede info. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

 

Ad.4 

Der var ikke modtaget nogen forslag. 

Ad.5 

Mari-Ann gennemgik regnskabet for sæsonen. Regnskab og sæson følges ikke ad. Dette 
justeres ved hjælp af periodisering. Afdelingen har et overskud på ca. 10.000,00kr. 

CTI kan ikke forstå, at man skal tilkendegive om man vil have præmier. 

Tidligere var der mange, som ikke hentede deres præmier, hvilket var spild af penge.  
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I dag får de, der tilmelder sig Årsmødet og som har vundet en række, overrakt en præmie. 
Desuden får de der positivt ønsker at få præmie, men ikke deltager i Årsmødet, mulighed for 
at afhente deres præmie på kontoret. 

Regnskabet blev godkendt. 

Budgettallene var ikke helt korrekte, og forsamlingen kunne derfor kun få en orientering om 
budgettet for sæsonen 2011-2012. 

Ad.6 

Steen startede med at orientere om, at han ikke ønsker at fortsætte i udvalget næste sæson. 
Han opfordrede derfor de fremmødte til at finde nogle personer til at overtage arbejdet, da det 
er både sjovt og spændende. 

Kent Boye fra HI tilbød at træde ind i Badmintonudvalget – det bliver for 2 år. Derefter tilbød 
Steen at overtage suppleantposten. Udvalget består i sæsonen 2011-2012 af: 

Mari-Ann Madsen, Tue Balslev, Kent Boye, Birgit Kauffmann. Steen Amby vil hjælpe med 
holdturneringen. 

Ad.7 

IBBH synes, at det er forkert at benytte resultat af indbyrdes kamp som afgørelse, hvis to 
hold står helt lige i holdturneringen. Udvalget opfordrer til, at der sendes forslag om ændring 
til næste sæsons Årsmøde. 

IBBH synes, der er for få hold i de enkelte rækker, 8 hold er for lidt. Det var der ikke enighed 
om i forsamlingen. 

IBBH synes den sene spilletid 21-23 i KFIU-hallen er meget sen. Når/hvis man ikke har bil, 
kan det være problematisk at komme hjem. 

Dirigenten opfordrede klubberne til ved tilmelding at skrive, at de ikke kan spille på de sene 
banetimer, så er det udvalgets opgave at håndtere disse krav. 

MOE har svært ved at få spillerne ud til weekendkampene. MOE mener ikke, at det betyder 
noget på vores niveau, hvilken hal vi spiller i. 

Telefonen ønsker ikke at afgive sine hjemmekampe i egen hal til klubber, der ikke ønsker at 
spille i weekenden. Det er urimeligt, at klubber fra starten af sæsonen melder fra til de kampe 
på udebane, der afvikles i weekender. 

CTI mener at alle klubber skal have lige mange hjemme- og udekampe. 

På spørgsmål fra KMD vedr. KFIU-hallens fremtid kunne Mari-Ann fortælle, at det ser lysere 
ud end tidligere, der er gjort nogle tiltag som skulle gøre den mere rentabel. F.eks. automatisk 
lys, ingen halvagter, etablering af administration for fskbh, brug af hallen til andre ting såsom 
zumba.  

Problemer med kulde om vinteren er dog ikke løst. 

Der ønskes stadig gode ideer til brug af hallen. 
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LIF mener at FSKBH bør have fortrinsret til de gode spilletider, da vi bruger hallen mest. 

Michael Darre, der er badmintonansvarlig i FSKBH’s bestyrelse, har talt med den 
idrætsansvarlige for badminton i Firmaidrætsforbundet. Der mangler deltagere til DM-
stævnerne, og Michael opfordrer klubberne til at bakke op om DM-stævnerne. 

Danske Bank var ked af at stævnerne altid foregår i Fredericia. Til det indvendte Michael, at 
vi selv kan byde ind på afholdelse af DM, så vi kan få det trukket til København. 

IBBH synes ikke det er umagen værd at deltage i stævnerne, så længe de kører efter 
cupsystemet, hvor man ryger ud af turneringen efter en tabt kamp.  IBBH foretrækker, at 
man spiller i puljer, der giver mulighed for nogle flere kampe. 

Michael påpegede at man selv kan være med til at bestemme, hvordan turneringen skal 
afvikles, via sin idrætsansvarlige. 

Ad.8. 

Tilmelding til næste sæson udsendes om ca. 14. dage. Tilmelding skal være afleveret senest 
den 10. juni 2011. 

 

Resultat af holdturneringen 2009-2010 

Senior6 – Eliterækken:  Danske Bank 1 
Senior6 – 1. division:  Mærsk  
Senior6 – 2. division:  ALI 
Specialrækken – 1. division: CTI 1/MOE 1 #) 
Specialrækken – 2. division: KMD 
Specialrækken – 3. division: CTI 2 
Specialrækken – 4. division: GFB78 1 
Specialrækken – 5. division: Bolyst 
Senior4 – 1. division:  FIF 
Senior4 – 2. division:  LIF 
Senior4 – 3. division:  KMD 
Veteran6 – Eliterækken:  Telefonen 4 
Veteran6 – 1. division:  Telefonen 5 
Veteran6 – 2. division:  KTS 2 
Veteran6 – 3. division:  Scandia 2 
Veteran6 – 4. division:  Siemens 
Veteran4 – 1. division:  CSC-DACE 3 
Veteran4 – 2. division:  PIF/RIF 
Veteran4 – 3. division:  Alfa Laval 
Veteran4 – 4. division:  TSI 4 
#) Udvalget bestemte på Årsmødet at dømme rækken lige på grund af særlige indtrufne 
omstændigheder (sidste kamp kunne ikke afvikles på grund af vand på baner i KFIU-hallen). 
 
Pokaler blev overrakt til rækkevindere. 
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Der blev givet gave til Steen for mange års arbejde i bestyrelsen mod at han ville hjælpe med 
den kommende holdturnering. En takketale for hans hjælpsomhed – han indtrådte i stedet for 
Richard – hans måde at være på samt ønske og held og lykke fremover. 
 
Dirigenten fik en flaske for at holde god ro og orden. 
 
Årsmødet blev afsluttet med at råbe tre gange hurra for FSKBH badminton. 


