
FSKBH Badminton 

Referat fra årsmøde mandag 16. maj 2022 

 

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 

- Tue Balslev – villig til genvalg 
8. Eventuelt 

 

Ad. 1 - Konstatering af fremmødte, stemmeberettigede repræsentanter 
Til stede var kun 3 stemmeberettigede repræsentanter for: 

• SKI (Henrik Thøger Nielsen) 

• HI (Kent Böye (også udvalgsmedlem)) 

• Danske Bank (Anette Nielsen) 
Herudover deltog (uden stemmeret): 

• Mari-Ann Egeskov Madsen (udvalgsformand) 

• Tue Balslev (udvalgsmedlem) 
 
Ad. 2 - Valg af dirigent 
Kent Böye. 
 
Ad. 3 - Valg af referent og stemmetællere 
Tue Balslev (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 det besluttet at fremover at forsøge Miniholdturneringen afholdt en 
hverdagsaften, forhåbentlig giver det en bedre tilmelding, da denne turnering ikke har været afholdt 
siden 2017. 
 
De fremmødte takkede udvalget for dets arbejde, hvilket vi er glade for! 
 
Ad. 5 – Indkomne forslag 
Ingen modtaget. 
 
Ad. 6 – Orientering om regnskab og budget 
Mari-Ann gennemgik såvel regnskabet som -budgettet (vedhæftet). Regnskabet viste et mindre 
underskud, som overvejende skyldes at Corona medførte en meget lav tilmelding til turneringen. 
Budgettet er baseret på et håb om at vi til næste turnering får flere deltagere igen. 
 
Efter et par spørgsmål blev dette taget til efterretning. 
 



Ad. 7 – Valg af udvalgsmedlemmer 
Ingen andre ønskede at stille op, og Tue Balslev blev genvalgt. 
 
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 

• I år blev pokalerne sparet væk på grund af det tidligere omtalte underskud på regnskabet. 
Det blev diskuteret om enten pokaler eller i det mindste et diplom kan genindføres næste år; 
bestyrelsen vil beslutte dette når vi kender tilmeldingen til næste sæson. 

• Der blev spurgt om hvorvidt gebyret på næste sæsons turnering vil stige. Bestyrelsen har 
ikke besluttet dette endnu, men umiddelbart set bliver det svært at undgå en mindre stigning. 

• På grund af en stormskade på taget i KFIU-hallen kommer der en gang imellem vand på 
nogle af banerne. Skaden vil blive udbedret – hvornår ved vi ikke, men FSKBH arbejder på 
det. 

• Der blev klaget over at tennisspiller slæber grus ind i forhal og omklædningsrum; grus som 
derefter bliver båret ind i hallen og ødelægger banerne. Bestyrelsen vil bede 
Administrationen om at sætte yderligere sedler op om at tennissko skal taget af/på 
UDENFOR. 

• Der burde også ses på tennis-vandingsanlægget, da det ikke fungerer optimalt. 

• Mari-Ann oplyste om et event til efteråret: Fit-dance. 
 
 
Klokken 20:30 kunne Årsmødet erklæres for afsluttet. 
 
København 17. maj 2022 
Tue Balslev 
Referent 



 


