
Gennemgang af dagsorden
  

1. Valg af dirigent
a. Kontrol af varsling af GF

2. Aflæggelse af beretning
3. Fremlæggelse af regnskab ved Kasserer Cean Lystrup
4. Behandling af forslag

a. Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

a. Kassereren fremlægger
6. Valg af afdelingsformand

a. Ikke på valg i år
7. Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

a. Ingen på valg, modtager interesserede.
b. Sabine er kommet til i perioden.

8. Eventuelt
 
 
Turbolent sidste halvedel af sæson 2009/2010 efter indtræden i bestyrelsen.
Efter konstitueringen hvor den daværende kasserer valgte at fortsætte som kasserer, fik vi 
meget svært ved at komme i kontakt med kassereren.
 
Vi måtte tilsidst fratage “jobbet” fra kasseren og anmode om at få udleveret IFA Badmintons 
materiale. Dette blev afleveret i oktober måned 2010.
 
Dette rod har betydet at der er blevet rykket for ubetalte regninger, samt at vi i bestyrelsen 
måtte aflevere et regnskab til hovedforeningen og Randers Kommune uden at kunne levere 
bilag som dokumentation. Revisorerne kunne derfor ikke revidere regnskabet.
Regnskabet for 2009 blev godkendt af Randers Kommune, da vi kunne redegør for forholdene, 
samt love at vi med den nye bestyrelse ville gøre det bedre.
Som kassereren vil komme ind på, så er regnskabet for 2010 ikke tilfredsstillende. Men vi er af 
den overbevisning, at med den styring vi har iscenesat, så vil sådan et regnskab ikke gentage 
sig. Resultatet for 2010 skyldes efterslæb og rod fra sæsonen 2009/2010.
 
Den indeværende sæson har vi brugt til at få styr på 

● medlemmer
● regnskab
● organisation 

○ herunder at forberede klubben til at mere og mere kan håndteres elektronisk. 
Tilmelding via hjemmesiden, kontingentopkrævning via e-mail. Alt sammen noget 
der gerne skulle resulterer i lavere omkostninger på porto og administration 
ligesåvel tiden vi bruger på opgaverne.

● Det at have med badminton at gøre. 
○ Hvad er det egentlig for en størrelse. Foreningsmæssigt, DBF, m.m.

 



Der hvor vi har haltet, er bl.a. på ungdomssiden. Vi har simpelthen for få ungdomsmedlemmer.
Vi har ikke formået at skabe nok interesse for badminton, vel vidende at badminton skal 
konkurrere med alle de tilbud ungdommen har i dag. 
 
Vi forventer at vi inden sæsonafslutning i 1. halvår 2010  når at arrangere en SFO-Skole-
badmintondag for de yngste skoleklasser, for at skabe mere interesse for badminton.
 
Vi er dog klar over at det ikke er sikkert at det flytter på medlemstallet, og konsekvensen kan 
blive at ungdomsbadminton reduceres, nedprioriteres eller helt stopper i næste sæson. 
 
Alt andet lige, vil vi iværksætte foranstalninger for at reducerer omkostningerne til ungdom, samt 
fastsætte kontingentet mere realistisk så det modsvarer den udgift det genererer.
 
Vi har i 2010 haft tilmeldt 2 hold til DGI Østjyllands motionsturnering. Disse hold arrangere selv 
kampe, indberetning m.m. Holdene skal hvile i sig selv, dvs. selv afholde alle omkostninger der 
er forbundet med holdturneringen.
 
Vi har på ungdomssiden ikke haft spillere til stævne, eller lavet specielle tiltag ifm. stævner, elite 
træning eller andet. Det har der simpelthen ikke være overskud til i det forgangne år.
 
Vi håber at vi kan tiltrække flere ungdomsspillere, samt udnytte at vi har fået et nyt 
bestyrelsesmedlem, som netop skulle varetage stævner m.m. Men i sidste ende afhænger dette 
af tilmeldte ungdomsspillere.
 
Sæsonen slutter med udgangen af marts og starter op igen pr. september.
 
 
Benny Højholt


