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Bestyrelsen for IFA Badminton

1. Valg af dirigent

Ingen fremmødte udover Formand og Næstformand/kasserer.

Der blev derfor ikke valgt dirigent.

2. Aflæggelse af beretning

Forgangne år og sæson
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Munkholmhallen

Vi har i sæsonen 2011/2012 valgt ikke at leje hallen i tidsrummet 15-16 samt 21-22 da vi alligevel

ikke have nogen spillere i disse tidsrum og dermed ikke havde en indtægt til at dække denne

omkostning.

Ifm. ansøgning om haltider for sæsonen 2012/2013 overskred vi tidsfristen for tilbagemelding.

Det fik den konsekvens, at halbestyrelsen valgte at udleje haltiden 20-22 om onsdagen til

Volleyball.

Vi var selvfølgelig kede af ikke at være blevet ringet op inden den beslutning blev taget, men

måtte selvfølgelig tage beslutningen til efterretning.

Desuden havde halbestyrelsen valgt at man ikke kunne undgå at leje hallen hele dagen, hvilket

betød at vi igen skulle betale for tidsrummet 15-16 og 21-22 uden at have spillere dertil.Med

undtagelse af 2 spillere mandag 21-22.

En træls start på den nye sæson.

Ungdom

Ved indgangen til 2012 meddelte bestyrelsen at ungdomstræningen i IFA Badminton er aflyst for

resten af sæsonen. Årsagen skyldes, at meget få spillere havde betalt kontingent, og at lige så få

sidst på 2011 mødte op til træning. Således var det hverken økonomisk eller udfordringsmæssigt

ansvarligt at lade holdet fortsætte sæsonen ud, for klubafdelingen, spillerne eller trænerne.

Dette blev meddelt de officielt aktive 11 spillere, der alle mødte op til afslutningen i midten af

december.

Der kom nye kræfter til ved sæsonstart 2012. Bjarne Kloborg meldte sig på banen til

trænerposten for ungdom, og har ved udgangen af 2012 opnået 15 tilmeldte ungdomsspillere.

På ungdomssiden måtte vi desværre modtage et udtræden af bestyrelsen fra Sabine Simonsen.

Jeg håber at der med tiden kan komme en bestyrelse der kan understøtte Sabines ønske om en

aktiv ungdomssatsning.

For næste sæson 2013/2014 ser det desværre ud til at vi ikke har Bjarne Kloborg til at trække

læsset. Men vi håber at assistenttræneren vil kunne videreføre ungdomstræningen sammen

med den nye bestyrelse.

Motionister/Seniorer

Der har været en fin opbakning af motionister i 2012, dog en lille tilbagegang i antal medlemmer.

Medlemstallet 63

Alder Mænd Kvinder I alt



0-12

13-18 1 1

19-24 1 1

25-59 28 6 34

60+ 18 9 27

Bestyrelsens sammensætning

Bestyrelsen udgøres af Formand Benny Højholt og Kasserer Cean Lystrup.

Det er tydeligt for det forløb vi har været igennem de sidste år, at det er for få medlemmer.

Især pga. det arbejde vi begge har.

Desuden er det tvivlsomt hvorvidt Stevnstrups borgere og IFA’s medlemmer reelt er klar over

hvorledes bestyrelsen er sammensat.

Det kunne jo tænkes at tankerne er, at der er jo en bestyrelse, så de må jo tage sig af de

opgaver der er i bestyrelsen. Og ved man ikke bedre, så skal det jo også være sådan.

Cean og Jeg har aldrig lagt skjul på at vores indtræden i bestyrelsen var for at sikre at der stadig

kunne spilles motionist badminton. Mere havde vi på daværende tidpunkt ikke tid til.

Da jeg forhåbentlig skal til at bruge min ekstra tid på andre opgaver, udtræder jeg, med denne

generalforsamling, af bestyrelsen.

Hermed afsluttes Formandens beretning for 2012

3. Fremlæggelse af regnskab

Kassereren fremlagde regnskab, som blev godkendt.

Regnskab kan se på hjemmesiden:

4 Behandling af forslag

Ingen indkomne forslag.

5 Fastsættelse af kontingent for medlemmerne.

Kontingenterne forsætter uændret i næste sæson, forudsat der ikke sker ændringer i

tilskudsordninger fra Randers Kommune.



6 Valg af afdelingsformand

Formanden er på valg og Benny Højholt ønsker ikke genvalg.

Der var ingen kandidater, så Benny stopper som formand efter denne sæson.

7 Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen

Kassereren er på valg og Cean Lystrup ønsker ikke genvalg, da samarbejdet med

halbestyrelsen slet ikke er optimalt for nogen af parterne.

Der var ingen kandidater, så Cean stopper som Kasserer efter denne sæson.

8 Eventuelt
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