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Deltagere: 

   Mobil nr. e-mail 

 Mari-Ann E. Madsen formand 2095 8121 badminton@fskbh.dk 

 Alex Neergaard næstformand 2032 3534 AlexNeergaard@gmail.com 

 Peter Allan Larsen bestyrelsen 6061 1240 peal@adr.dk 

 Bojan Markovic  bestyrelsen 2276 4414 bojanmarkov@gmail.com 

 Henrik Lindby administrationen     hl@kfiu.dk 

 Kim P. Nielsen ansat 2427 9815 scarlet@mail.tele.dk 

 Flemming Johnsen ansat  

 

Fraværende: 

 

 Josef Jezewski Revisor 

 Kjeld Storm Revisor 

 Jens Bolt Revisorsuppliant 

 

Øvrige mødedeltagere: 

  

Torben Nielsen 

Alfred Christian Fisker 

 

 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent. 

 

Henrik Lindby blev valgt til dirigent og konstaterede, at indkaldelsen til generalfor-

samlingen opfyldte betingelserne i vedtægterne og dermed kunne betragtes som lovlig. 

Peter Allan Larsen blev valgt til referent.  

 

 

2. Formandens beretning. 

 

Mari-Ann aflagde beretning som vedlægges referatet.  

 

Kommentarer til beretningen: 

 

Alfred Christian Fisker foreslog, at KFIU atter indfører et 10-turs kort for spillere. Det 

blev dog afvist, da dette er vanskeligt at administrere. Efter indførelsen af MobilPay er 

der dels kommet flere penge i kassen, og dels er det let at administrere. Når spillerne 

har betalt, får de en kode til indgangen.  
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Bojan Markovic foreslog, at opsætte en tavle på hallens facade med priser på baneleje 

evt. også forsynet med en QR kode. Kim laver et skilt med laminering, som sættes op 

på hallens facade.  

 

Vi bør gøre alle opmærksom på, at der er oprettet en Facebook.com/KFIU. 

 

Der er mange nye indbyggere i Valby området, og det kunne være et godt initativ at 

uddele vor eksisterende Flyer, evt. kunne vi annoncere i Valby bladet. 

 

Torben Nielsen foreslog, at indføre studenter-/pensionistrabbat på bane lejen. Det blev 

dog afvist, da det vil give for megen admninistration.  

 

Alfred Christian Fisker foreslog, at gøre mere for at tiltrække handicappede personer. 

Det ville dog medføre, at der skulle etableres en rampe ved indgangen. Endvidere skal 

der etableres et handicap toilet, hvilket ikke umiddelbart er muligt. Vi er også bekym-

rede for, at kørestolene kan ødelægge trægulvet i badminton hallen.  

 

Alfred Christian Fisker vil undersøge muligheden for at finde en eller flere sponsorer.  

 

Formandens beretning blev godkendt.  

 

 

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab. 

 

Mari-Ann fremlagde regnskabet for 2015, som blev godkendt uden bemærkninger. 

 

 

4. Behandling af indkomne forslag.   

 
Der var ikke modtaget forslag til behandling.  

 

5. Orientering om bedget for foreningen.   

 

Mari-Ann fremlagde budget for 2016, som blev godkendt uden bemærkninger. 
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6. Valg til bestyrelsen.  

 

Følgende blev genvalgt til bestyrelsen for en periode af 2 år: 

 

 Ann-Mari E. Madsen, formand 

 Peter Allan Larsen, bestyrelsesmedlem 

 

Følgende revisorer blev genvalgt for en periode af 1 år: 

 

 Josef Jezewski, revisor 

 Kjeld Storm, revisor 

 Jens Bolt, revisorsuppliant 

 

7. Eventuelt. 

 

Kim vil indhente tilbud på reparation af taget.  

 

 

 

Referent Peter Allan Larsen 


