
FSKBH Badminton 

Referat fra årsmøde mandag 13. maj 2019 

 

Dagsorden: 

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

- Regelændringer 
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 

8. Eventuelt 
9. Overrækkelse af holdturneringspræmier. 

 

Ad. 1 - Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 
Til stede var 14 stemmeberettigede repræsentanter for: 

• SKI 

• Coop 

• Nordea 

• Telefonen 

• LIF 

• Stadio/HIF 

• Lundbeck 

• GFB78 

• Danske Bank 

• Exuni 

• SAS Institute 
 
Ad. 2 - Valg af dirigent 
Tue Balslev (SAS Institute og bestyrelsesmedlem). 
 
Ad. 3 - Valg af referent og stemmetællere 
Tue Balslev (SAS Institute og bestyrelsesmedlem) blev valgt som referent. På grund af det 
beskedne fremmøde var det ikke nødvendigt at vælge stemmetællere. 
 
Ad. 4 – Afdelingens beretning 
Mari-Ann Egeskov Madsen fremlagde som formand for afdelingen årets beretning (vedhæftet). 
Beretningen blev godkendt uden indvendinger. 
 
Under beretningen blev der diskuteret hvorvidt vi skulle forbyde fredagskampe (som nogle hold ikke 
ønsker at deltage i) og kampe allerede klokken 16. Der var adskillige udmeldinger fra hold, som i så 
fald ville trække sig fra turneringen, og baseret på dette blev det besluttet ikke at ændre i de 
nuværende regler. Men vi opfordrer stadig holdledere til at udvise fleksibilitet: når man selv kan 
bestemme, hvornår sine hjemmekampe ligger, må man også acceptere udeholdets 



hjemmebanetidspunkter. 
 
Ad. 5 – Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag. 
 
Ad. 6 – Orientering om regnskab og budget 
Mari-Ann gennemgik såvel 2018-regnskabet som 2019-budgettet (vedhæftet), og efter et par 
spørgsmål blev dette taget til efterretning. 
 
Ad. 7 – Valg af udvalgsmedlemmer 
Bortset fra Mari-Ann og Kent ønskede ingen at opstille, og de to blev valgt. 
 
Ad. 8 – Eventuelt 
Der var nogle få spørgsmål/ønsker fra deltagerne: 

• Skal holdsedlen altid indsendes, selv om resultatet er indtastet: Ja, for Bestyrelsen skal have 
resultatsedlen i tilfælde af der nedlægges protest 

• Det er irriterende at (nogle af) holdsedlerne er på 2 sider. Bestyrelsen vil se om vi kan få 
leverandøren af Stævneplanner-systemet til at ændre dette 

• Der bør være årstal på pokalen 
 
Ad. 9 – Uddeling af præmier 
Og så sluttede årsmødet med det vigtigste og det festligste, nemlig uddeling af pokaler til de 
rækkevindere, som havde ønsket pokal og var mødt op. 
 
Rækkevinderne var: 

• Senior6 Elite vinder: Nordea 1, Pokal 

• Specialrækken Elite vinder: Keylane 

• Specialrækken 1. div. vinder: LIF 1, Pokal 

• Veteran6 Elite vinder: Nordea 2, Pokal 

• Veteran6 1. div. vinder: Exuni Pokal, 

• Veteran6 2. div: vinder: Siemens 

• Senior4 1. div. vinder: Lundbeck 1, Pokal 

• Senior4 2. div. vinder: GFB78 3, Pokal 

• Senior4 3. div. Danske Bank 3, Pokal 

• Veteran4 1. div. vinder: Telefonen 5, Pokal 

• Veteran4 2. div. vinder: Tellabs 
Stort tillykke til dem! 
 
 
Klokken 20:00 kunne Årsmødet erklæres for afsluttet. 
 
København 14. maj 2019 
Tue Balslev 
Referent 
  



Formandens beretning 2018-19 

 

Afdelingens faste aktiviteter: 

 

Badmintonsafdelingens hovedaktivitet er gennemførsel af den årlige holdturnering der i år har haft 

deltagelse af 93 hold, kun 5 hold færre end sidste år. Sidste år var det 4 færre og året før var det 

20 hold færre, så det går desværre den forkerte vej. 

 

Vi har opdelt holdene i 11 rækker, og det samlede antal kampe (ifølge programmet) er 365.  

Der er tale om en konstant nedgang i antal hold, som deltager i turneringen, se tabellen nedenfor. 

Hvor er det synd for alle dem, som ikke oplever hvor sjovt det er at spille (afslappende) 

firmaturneringsbadminton. 

 

 Sæson #Hold #Rækker #Kampe 

2018-

2019 93 11 365 

2017-

2018 98 12 363 

2016-

2017 102 12 388 

2015-

2016 121 15 449 

2014-

2015 123 16 459 

2013-

2014 130 15 553 

2012-

2013 143 17 568 

2011-

2012 145 17 569 

 

 

I løbet af sæsonen har 3 hold trukket sig af forskellige årsager, oftest problemer med at stille hold 

på grund af skader og spillere, der har forladt firmaet. Vi håber selvfølgelig, at disse hold/firmaer 

kommer igen til næste sæson. 



I forhold til det oprindelige spilleprogram, er der blevet flyttet 103 kampe – det er næsten dobbelt 

op i forhold til sidste år. De 41 er på vores hjemmebane KFIU’s og de 62 er på egne baner. Flere 

af de flyttede kampe skyldes også stævneplaner. 

 

Desværre er 55 kampe blevet vundet uden at kampene er blevet spillet, og det er med de 3 hold 

der har trukket deres hold i specielrækken Eltie. Et tal vi gerne skulle have nedbragt i næste 

sæson. Det er jo bedre at spille om pointene, end at få dem ”gratis”. 

 

Vi spiller i KFIU-hallen, samt de haller som klubberne selv har stillet til rådighed. 

 

Som sædvanligt har der været mange flytninger, som giver en del arbejde til Kent.  

Vi har også haft store problemer med stævneplaner, men det virker som om det kører nu. Det 

håber vi i hvert fald. 

 

Vi taler om hvert år om vi skal tilbage til at holde holdledermøde, men vi vurdere hver gang at det 

ikke er nødvendigt. 

Skulle I have en anden holdning hører vi gerne om det. 

 

Der har været forespørgsel om veteran alderen kunne ændres, det har vi valgt at sige nej til. 

Måske kan det blive fremtiden. 

 

Og ellers må vi bare sige, at turneringen er blevet afviklet i en god sportsånd.  

 

KFIU-haltider sæsonen 2018/2019 
 
Vi har baner til rådighed i KFIU-hallen på følgende tider: 
Mandage 19-23 4 baner (hele hallen) 

Onsdag    19-22        3 baner  

Torsdage 21-23 4 baner (hele hallen) 

 

Herudover har vi haft baner til rådighed i de firmaer, der selv har hal til rådighed. Og disse firmaer 

spiller halvdelen af deres kampe på hjemmebane. 

 

Husk at man møder til tiden og starter efter opvarmningen, som maks. skal varer mere end et 

kvarter. Husk også at rydde op efter kampene i de haller vi spiller i. 



Der har været nogle udfordringer omkring fredagskampe, kampe inden kl. 18 og før kl. 10, så 

måske i fremtiden ville vi gerne have at modstanderen kan acceptere tidspunktet og i modsat fald 

skal kampen flyttes til en anden ugedag og kan medføre ekstra omkostninger til hjemmeholdet. 

Vær fleksibel!! 

 

FSKBHmesterskaberne  

 

FSKBH-mesterskabet (i gamle dage kaldt Unionsmesterskabet) blev ikke afholdt i 2016 og 2017- 

desværre og vi var optimistiske til at tro, at det blev afholdt i år. Men nej – desværre.  

 

Er der noget vi kan gøre for at genoplive denne ellers gode tradition? 

  

Miniholdturnering  

 

Miniholdturnering blev desværre aflyst for anden gang. Og det er altid svært at få det op og stå 

igen. Men vi prøver igen 😊 

 

Firmaidræt Open 

 

Vi har flere gange slået på, at vi ville håbe, at der er flere der ville deltage i Firmaidræt open og vi 

giver tilskud til deltagergebyret. Alligevel viser det sig desværre ikke at hjælpe, så det bliver vi bare 

nødt til at accepterer. 

 

Fremtiden 

 

Fremtiden er de samme 3 hovedaktiviteter: 

 

Holdturnering som er vores flagskib.  

 

Miniholdstævne vil være en søndag i januar. 

 

FSKBH-mesterskaberne vil afholdes i november måned over 1/2/3 søndage, afhængig af antal 

tilmeldinger. 



 

Jeg informerede jer sidste år om gebyrsagen i Københavns Kommune og den er vedtaget pr. 

1.7.2019. Det bliver et gebyr på 40 kr. pr. time for en hal uanset hvor mange der spiller i hallen. Det 

skulle være mere retfærdigt denne gang. 

 

Jeg vil lige gøre reklame for fars dags event, den 4. juni 2019 og for bike and run den 3. juni 2019. 

En kort information angående KFIU-anlægget som pr. 1.7.2019 er fusioneret med FSKBH, det vil 

ikke give nogle ændringer for de der lejer baner i hallen.  

Det er blandt andet på grund af økonomien, da der skal bruges mange penge til modernisering af 

anlægget og de midler har FSKBH sammen med de midler KFIU-anlægget også har sat til siden. 

 

Afslutning 

 

Her til slut vil jeg sige tak for en god sæson der er afholdt i god ro og orden, det siger jeg på hele 

bestyrelsens vegne.  

 

Tak til alle, der har hjulpet med at komme godt igennem sæsonen, her især klubberne og 

holdlederne, der trods alt er vores primære kontakt.  

 

Tak til personalet på kontoret for deres hjælp omkring badmintonafdelingen. 

 

Tak til min bestyrelse, for et godt, engageret og loyalt samarbejde i den forgangne sæson.  

 

Jeg ser frem til endnu et år med de udfordringer det giver sammen med bestyrelsen eller en 

kommende bestyrelse – der har jo ikke været valg endnu. 

 

Mari-Ann. 

  



i  

 


