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Referat fra
Generalforsamling i Kerteminde Badmintonklub
Den 10.032.2010

Dagsorden:
1. Valg af dirigent

referat:
Niels Suhr blev valgt, og han startede med at
konstatere, at generalforsamlingen var indkaldt
korrekt i henhold til vedtægterne.

2. Bestyrelsens beretning

Palle Nørgaard aflagde beretning om året, der er gået.
Se bilag 1. Blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret
regnskab til godkendelse

Gitte Frets fremlagde det reviderede regnskab, som
efterfølgende blev godkendt.
Se bilag 2.

4. Fremlæggelse af budget til
godkendelse

Gitte Frets fremlagde budgettet for 2010, som
efterfølgende blev godkendt.
Se bilag 3.

5. Indkomne forslag

Preben Frets foreslog, at vi starter vores næste sæson
med at invitere alle motionister og veteraner til en
turnering. Tovholder blev: Preben Frets, Niels Suhr
og John Krog.
Bestyrelsen foreslog vedtægtsændringer således:
Generalforsamlingen skal afholdes inden den 31.03.
Dette blev godkendt.
Bestyrelsen foreslog at hver ”gruppe” (ungdom,
senior, veteran og motionister) skal stå for en opgave
mht. Halklubbernes Samvirke, dvs. nytårskoncert,
Brugsens sildemarked m.m. Dette blev vedtaget, da
det ellers var nødvendigt at melde os ud med det
resultat, at kontingentet for at spille i KBK skulle
stige.

6. Fastsættelse af kontingent

Der er fra bestyrelsens side foreslået uændret
kontingent, som blev vedtaget.

7. Fremlæggelse af handlingsplan til
orientering

Handlingsplan for 2010-2011 blev fremlagt og
godkendt.
Se bilag 4.
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8. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er:
Palle Nørgaard – ønsker genvalg
genvalgt
Per Eli Andersen – ønsker genvalg genvalgt
Henrik D. Jørgensen – ønsker
genvalgt
genvalg

9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen, vælges for 1 år

Preben Frets blev valgt til 1. suppleant.
Niels Suhr blev valgt til 2. suppleant

10. Valg af 1 repræsentant til Halklubbernes Samvirke

Henrik D. Jørgensen blev valgt.

11. Valg af 2 revisorer, vælges for et
Mads Blirup og Niels Suhr blev valgt.
år
12. Valg af revisorsuppleanter, vælges Steen Nørgaard blev valgt.
for et år
13. Eventuelt
Ungdomstrænerne vil gerne have noget mere spilletid,
så de kan have begyndertræning, evt. torsdag fra
16.30 til 18.30 (dvs. måske kun ½ time ekstra).
Ungdomstrænerne vil gerne sende nogle børn til
Glamsbjerglejren i juni, og KBK vil gerne give
tilskud til det.
Niels Suhr foreslog, at der bliver skrevet e-mail
adresser på tilmeldingsblanketten. Vi skal huske at
skrive dette i tilmeldingsannoncen.
Der blevet ytret ønske om en presseansvarlig, hvis vi
mailer til Jack, når der er nyheder, der skal i avisen, så
vil han sende det videre til Kjerteminde Avis.
Vi burde også gøre noget ved vores opslagstavle –
den ser kedelig ud.
Ref.: Vibeke Trelle
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