Referat af Generalforsamling i LBK den 26. februar 2019 kl. 19.30
Deltagere: der var 7 fremmødte foruden bestyrelsen. Dette er positiv fremgang.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Aflæggelse af beretning
Formanden Johnny Klint.
Motion/ældre v. Arne Lind
Motion & kamp v. Arne Lind
Ungdom v. Henrik Knudsen
Senior v. Johnny Klint
4. Forelæggelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer
6. Valg af bestyrelse og suppleanter
På valg er:
Johnny Klint og Oxana Nielsen som modtager genvalg.
Arne Lind, modtager ikke genvalg
Der skal vælges 3 medlemmer
Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisorer og suppleant
På valg som revisorer er:
Niels Storm Hansen og Kim Hansen
Suppleant Lasse Nørgaard
8. Eventuelt

Dagsordenens pkt.
1. Valg af dirigent
Valgt blev Aase Lind, som takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet. I følge
vedtægternes § 7 skal indvarsling ske med 2 ugers varsel, og indkaldelsen er udsendt rettidigt på Conventus, mail og ved
opslag samt personligt til dem, der ikke har mail.
Herefter blev generalforsamlingens lovlige indkaldelse godkendt af forsamlingen.
2. Valg af stemmetællere
Dette punkt blev udskudt til, hvis der blev brug for stemmetællere.
3. Aflæggelse af beretninger
De enkelte formænd aflagde deres beretninger.
Bestyrelsens beretning - Johnny Klint.
Motion/ældre - Arne Lind
Kamp & motion – Arne Lind
Ungdom – Henrik Knudsen
Senior - Johnny Klint
Efter en kort debat efter fremlæggelserne blev beretningerne godkendt.
Alle afdelinger i LBK oplever at der forekommer harpiks på gulvene efter der er spillet håndbold. Vi er blevet lovet at der
bliver fjerne harpiks. Vi kan notere dette, og rette henvendelse til kommunen.
Der er ligeledes fjer på banerne efter træning, dette skal vi være opmærksomme på og selv fjerne.
Se de enkelte beretninger sidst i referatet!
Formanden stiller spørgsmålet” hvad gør vi ved de nye strukturændringer”?
Det er, fra kommunalbestyrelsen besluttet, at cafeen i hallen skal laves om til bibliotek. Dette er der enighed om vil ødelægge
foreningslivet. Der er brug for et sted hvor man kan købe kaffe m.m og samles over. Det sociale efter sporten er lige så vigtigt
som sporten selv.
Hvordan får vi markeret os? får synliggjort hvilke negative konsekvenser det vil have for foreningslivet og foreningernes
fremtid?
Som foreninger kan vi samarbejde. Lave vores egen bod i indgangen i hallen, dette vil i så fald baseres på frivillige.
Alle foreninger vil på senere tidspunkt blive indkaldt til drøftelse.
Dirigenten lukke emnet.
Arne Lind sagde tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde gennem mange år, Arne Lind vil dog stadig
styre ”de ældre”. Arnes mappe med ”guldkorn” og gode noter, gives videre til Jesper Grønbæk.
4. Forelæggelse af revideret regnskab Kassereren fremlagde regnskabet for 2019.
Oxana Nielsen fremlægger – se beretning sidst i referatet.
Det er svært at overskue regnskabet, når den enkelte ikke har set dette før mødet. Det spørges om det er muligt at bede
om regnskabet ifm. Indkaldelse til generalforsamling. Hvilket det er.
Vi har revisorer på og bør stole på dette. Er der noget vi er i tvivl om, kan kasserne kontaktes.
Der kan med fordel skrives sidetal på siderne, så det er letter at overskue hvor mange sider der er.
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var påtegnet af revisorerne og underskrevet af bestyrelsen og derved godkendt.
5. Behandling af indkomne forslag.
Bestyrelsen fremlægger forslag til vedtægtsændringer – se bilag.
Vedtægtsændringer godkendes. De nye vedtægter er fra d.d gældende.
6. Valg af bestyrelse og suppleanter.
Bestyrelsen har udvidet sig selv. Som ret ifg. Vedtægter.
Lita Mizrachi-Hansen er valgt som sekretær.
Johnny Klint og Oxana Nielsen som modtager genvalg.
Arne Lind, modtager ikke genvalg.
Bestyrelsen har foreslået Jesper Grønbæk, som vil varetage Motion og Kamp samt motionsafdelingen.

Arne Lind fortsætter med at styre ”de ældre”.
De 2 suppleanter er: Der er ingen på valg. Derfor kan bestyrelsen iflg. vedtægter selv udpege disse.
7. Valg af revisorer og suppleant
På valg som revisorer er: Niels Storm Hansen og Kim Hansen
Suppleant Lasse Nørgaard
Overnævnte genvælges
8. Eventuelt
Da der ikke var flere spørgsmål fra de fremmødte, afsluttede dirigenten generalforsamlingen takker for god ro og orden.

Bilag: Div. beretninger.
Formandsberetning ved generalforsamling 26. februar 2019.
Nok en sæson er gået, og det er tid til et overordnet kig i bakspejlet på sæsonen.
Som tidligere år, vil hver enkelt afdelingsansvarlige komme med beretning fra den enkelte afdeling.
Vi har været udfordret med hensyn til forplejning i hallen, Kerteminde sport og fritid forsøger at servicere os i cafeen,
men det har ikke været den store succes, da der ikke har været det store salg, og så har de desværre droppet den
personlige betjening. Derudover synes vi i LBK, at ressourcerne ikke har været ligeligt fordelt i hallen.
Som I nok også har hørt, kommer der ændringer til den kommende sæson, kommunalbestyrelsen har besluttet at
biblioteket skal være i Langeskov Idrætscenter, og der har været debatmøde om det, og så må vi se hvad det ender med.
Det sidste jeg har hørt, at det skal i cafeens lokaler og så skal der findes en løsning på hvor der så skal være udsalg.
BR66 har allerede ytret sig i medierne, og så må se hvad løsning det ender med.
Desuden er der sparet en hel masse penge i halorganisationen, som har betydet, at der ikke er personale på i dagligdagen,
og det kommer vi til at mærke mere her efter nytår.
Der er godt gang i Langeskov Badminton Klub, alle afdelinger kører på fuld tryk vi udnytter alle de timer vi har til rådighed
efter kommunens retningslinjer.
Så det er dejligt at se så mange badmintonspillere i hallerne mandag, onsdag, torsdag og fredag, og om lørdagen når der
er holdkampe.
En vigtig ting er kræmmermarkedet, som er med til at skaffe penge til klubben.
Og igen i 2018 bestyrede LBK Bar Nord og Sportsbaren på kræmmermarkedet. Alle de frivillige hjælpere der hér hjælper,
er en uvurderlig hjælp, som vi sætter stor pris på. LBK modtager, som en del af de 5 foreninger der står til rådighed, en del
af Borgerforeningens overskud fra kræmmermarkedet.
Stor tak skal lyde til alle de frivillige, der vælger at bruge fredag, lørdag og søndag på markedspladsen i Bar Nord og Bar
Syd – vel og mærke også bag baren.
Derudover er vi også involveret i Langeskov festen, hvor der skaffes penge til den udvidelse der har været i hallen og
fremtidige, så en stor tak til Arne, som beskæftiger sig med det.
En af de andre ting der også er med til at skaffe lidt penge til klubben, er vores aftale med Energi Fyn Support, hvor hvis
man laver en sådan aftale som privat person med Energi Fyn, så støtter de klubben med 2 ører pr. forbrugt kilowatt time.
Pt. Er der 26 husstande der støtter LBK. Det samme antal som sidste år.
Og så kan kun opfordre til, at hvis man har lyst til hjælpe til på nogen måde i LBK, så skal man henvende sig til bestyrelsen,
vi tager gerne i mod al den hjælp vi kan få.
Det samme gælder hvis det er spørgsmål undervejs i sæsonen.
Til slut vil jeg takker Nr. Broby for det gode samarbejde vi har omkring Team Fyn Badminton.
Og en stor tak til alle de personer der yder en indsats for klubben, det drejer sig om bestyrelsen, i forskellige udvalg,
trænere, spillere og forældre.
Til slut vil jeg takke Arne for en kæmpe indsats i bestyrelsen gennem rigtig mange år., som i nok har læst i dagsordenen
har Arne valgt at stoppe. De har været en fornøjelse at arbejde sammen med dig. Og jeg ved at han vil følge os, og stadig
vil være aktiv i + 60 gruppen, hvor han vil hjælpe os som kontaktperson.
Formand
Johnny Klint

Seniorberetning 2019 LBK (Team Fyn Badminton)
Igen i den forløbne sæson har vi haft senior holdfællesskab under navnet Team Fyn Badminton med Nr. Broby.
Denne sæson er den 12. i Team Fyn historie.
Vi træner mandag i Langeskov, og torsdag i Nr. Broby. Vi har 3 trænere som står for træningen Mia Sejr, Steffen
Rasmussen og Henrik Knudsen. Steffen stopper efter denne sæson, så lige nu arbejdes der på at finde en afløser for
Steffen
P.t. spilles der slutspil for holdene.
Vi har 3 hold i oprykningsslutspillet og 4. holdet spiller i nedrykning slutspillet, så der bliver kæmpet for bliver i rækkerne.
Holdturneringen kan følges på websiden Badmintonpeople.
Der foregår en hel masse socialt og det er med til at afdelingen fungerer rigtig godt. Og det sker på tværs af alle
aldersgruppe og på alle tider af året, så det ikke kun er i badminton sæsonen.
Vi har også en Team Fyn Badminton Facebook gruppe, som bliver brugt rigtig meget af spillerne.
Der har også været spillere af sted til nogle stævner.
Vi har et seniorudvalg pt. består det af seks medlemmer, vi har fået et par stykker med i udvalget i år, så arbejdet er
fordelt på lidt flere folk, så det er positivt at vi har aktive medlemmer. Og en styregruppe bestående af formændene for
Langeskov og Nr. Broby, og Susanne Lyskjær til at styre TFBs økonomi.
Vi har også har haft sponsorudvalg i år, som har været rigtig gode til at få skaffet penge til klubben, som har været med til
at dække det højere holdturneringsindskud.
Johnny Klint
25. februar 2019

Beretning for ungdomsafdelingen i LBK
Ungdomsafdelingen i LBK kører videre ud af det positive spor, som blev lagt for et par år siden efterhånden.
Der blev i 2017 lavet en 5-års-plan, hvor der blev sat nogle sportslige, sociale og økonomiske mål for afdelingen, og dem
arbejder vi stadig videre med.
Det sociale er det vigtigste. Det skal være sjovt og trygt at gå til badminton, og det arbejder vi på, at det afspejler sig i den
daglige træning.
Sportsligt er vores mål, at alle børn får lyst og mulighed for at spille holdkampe og stævner, så de kan opleve fællesskabet
ved at spille med på et hold - og til stævner måle sig selv mod spillere fra andre klubber.
Den økonomiske målsætning er, at ungdomsafdelingen i løbet af 5 år er nogenlunde omkostningsneutral. Det skal
primært ske via et højt medlemstal og sponsorindtægter. Vi er allerede godt på vej.
I løbet af 2018 har vi haft glæde af en masse aktive børn.
Vores træningshold har været pænt fyldt op, og vi har 2-3 trænere på hvert hold. En positiv tendens som er begyndt at
sprede sig, det er, at vi oplever at ældre børn kommer helt frivilligt og hjælper til på trup 1 ved de yngre børn. Vi ser
faktisk det samme gode sociale sammenhold og store-hjælper-mindre i forbindelse med vores juleafslutning og især til
Natminton. Det er vi utroligt glade for, at vi har en klub, hvor det kan lade sig gøre!!!
Efter en lidt vanskelig start er der kommet gang i både den åbne Tekniktræning om onsdagen, og det som vi kalder ”Åben
Hal” om fredagen, hvor alle børn og forældre kan komme og lege/spille frit. Den ekstra spilletid styrker børnenes
kompetencer som badmintonspillere, og det prioriterer vi også. En del af at det er sjovt, det er også at børnene bliver
dygtigere og udvikler sig.
Vi har i løbet af det forgangne år afholdt klubmesterskab. De tilmeldte havde en fantastisk dag, hvor alle gik hjem med en
erindringsmedalje og en del med pokaler som nr. 1-2-3. Der har også været en masse afsted til begynderstævner i
lokalområdet og til åbne stævner både på og uden for Fyn. Der er blevet hygget rundt om i diverse haller med fællesskab,
kammeratskab, og der er slæbt en masse præmier med hjem også.
Mange af de stolte vindere er blevet hyldet på klubbens facebookside, som bliver flittigt brugt af forældre og børn.
Det skal også nævnes her, at vi har et meget aktivt og meget kompetent Aktivitetsudvalg, som er primus motor på alle
vores sociale arrangementer. De laver et kæmpe arbejde, som vi er meget taknemmelige for.
Vi har helt bestemt plads til mange flere hjælpere, og det vil vi arbejde videre med i fremtiden. Vi vil gerne have en klub,
hvor det er sjovt at hjælpe til, og hvor vi er mange om at løfte opgaverne. Til det kommende Natminton arrangement i
marts 2019 har 13 forældre meldt sig som hjælpere… det svarer til en 1/3 af deltagerne – og alle trænere deltager også.
Så vi er godt på vej.
Til slut vil jeg takke:
 Vores sponsorer, som hjælper os økonomisk med tøjsponsorater på klubtøj og i forbindelse med Natminton, så vi kan få
det hele til at løbe rundt økonomisk.
 Aktivitetsudvalget, som er dem, der holder det sociale liv i klubben i gang.
 Alle forældre, som bruger tid og kræfter på at støtte børnene til stævner og hjælper med at køre til holdkampe.
 Carsten Johansen og Martin for deres store arbejde med at styre holdturneringen.
 Sidst men ikke mindst – alle vores fantastiske trænere, som yder en kæmpe indsats hver uge til træning. Mange af jer
giver endda også et nap med at løse de mange opgaver, der er i ungdomsafdelingen.
Henrik Knudsen, Ungdomsformand

Beretning for LBK´s motionsafdeling 2018 - 2019.
Denne beretning bliver min sidste efter 22 år i bestyrelsen.
Derfor har jeg i år valgt at starte min beretning lidt anderledes end jeg plejer.
Først et tilbageblik på de år jeg har beskæftiget mig med motionsbadmintonstævner og været i bestyrelsen for LBBK/LBK.
I slutningen af 1970’erne havde vi et samarbejde med 5 klubber på Østfyn om motionsbadmintonstævner. Hver klub
lavede ét stævne i løbet af vintersæsonen og der var stor tilslutning til stævnerne med 60 – 80 deltagere pr. gang. Der var
over årene udskiftning blandt klubberne, men grundstammen var Langeskov, Ullerslev, Nyborg, Vindinge og Ringe.
I de senere år blev det svært at motivere spillere til at deltage, og for 3-4 år siden stoppede LBK med at deltage i 5kantstævnerne.
Med hensyn til at besætte motionsbanerne er der også over tiden sket en kraftig tilbagegang. For år tilbage kunne vi
besætte alle baner mandag aften i `en hal og begge haller onsdag aften. Desuden havde vi 3 timer fredag eftermiddag og
2 aftentimer samt 2 timer lørdag formiddag. Nu er der ingen der spiller fredag eller lørdag og det kniber med at besætte
alle baner onsdag.
I august 1997 lykkedes det at starte ældrebadminton op i LBBK.
I 1999 var Niels Storm primus motor i en 8-nationers ungdomsturnering med deltagere fra Danmark, Sverige, Skotland,
Tyskland, England, Frankrig, Wales og Holland. Program på engelsk, Indmarch, indkvartering på hoteller og vandrehjem i
Odense og Nyborg.
I 2002 var det så DMU, et breddestævne om det danske mesterskab, et 3 dages stævne med mange frivillige hjælpere.
Kronen på værket blev Ungdomsgrandprix for de bedste danske ungdomsspillere som LBBK i 3 år fra 2006-2008 var vært
for. Her deltog eliten af dansk ungdomsbadminton bl. a. Jan Ø. Jørgensen og Viktor Axelsen som alle nok kender i dag. En
styregruppe brugte ca. ét år på planlægning af dette store arrangement med stævneafvikling, forplejning, banket lørdag
aften og finaler søndag med linjedommere, fanfarer og hvad der ellers hører til.
Det sidste år kom Michael Falch lørdag aften og gav nogle af sine berømte numre.
Herefter har fokus for bestyrelsen været at give ungdomsafdelingen så gunstige vilkår som muligt.
Motionsafdelingen omfatter i alt 128 medlemmer fordelt på:
Ældrebadminton 61 medlemmer
Motionister 53 medlemmer
Kamp & Motion 14 medlemmer
Medlemstallet er faldet med 61 i forhold til sidste år, Dette skyldes bl. a. at vi måtte afgive timerne i den gamle hal onsdag
kl. 18 – 20 til ungdomsafdelingen. Ændringen betød, at vi måtte sige farvel til 8 spillere der i flere år havde to timer i træk i
den gamle hal kl. 18-19. De var så nødt til at finde et andet sted at spille, da de ikke kunne starte én time senere på grund
af arbejde og familiemæssige årsager.
Det er ærgerligt at skulle afvise gamle medlemmer.
p.t. er der 6 ubesatte baner onsdag 19 – 21.30.
Forsøget med at få nogle til at spille mandag og onsdag eftermiddag gav intet resultat.

Ældrebadminton:
Ældrebadminton blev som tidligere nævnt med støtte fra det daværende Kulturudvalg opstartet i september 1997 med
godt en halv snes medlemmer og kører således på 21. sæson.
I dag er medlemstallet 61, den ældste spiller bliver 93 år i marts og spiller stadig utrolig godt. Den nedre grænse er 60 år
for at kunne deltage. Der er indført en venteliste jf. tidligere generalforsamlingsbeslutning.
Der er fortsat 3 spillere der på skift laver en plan for hver træning, så holdene er så jævnbyrdige som muligt. Der spilles 2
gange en halv time med nye med- og modspillere, en mix og en ren double. Mødeprocenten er meget høj og hvis der ikke
meldes afbud senest kl. 17.00 onsdag aften vanker der en bøde på 10,- kr. men der er fortsat ingen penge i bødekassen.
For at undgå skader, startes der med grundig opvarmning.
Det sociale sammenhold spiller stadig en lige så stor rolle som selve badmintonspillet.
Vi har fået en aftale med Allan Sjørslev om, at vi fortsat kan benytte cafeteriet i pausen, og vi kan fortsat fejre dem, der
har haft fødselsdag, til de priser som vi kendte fra Helle, mod at vi selv sørgede for bemanding af Cafeteriet. Det er faktisk
Egon Jensen der er ansvarlig for, at Aase har sagt ja til at servicere os hver torsdag.
Egon Jensen skal have æren for, at boldforbruget er blevet reduceret, idet han sørger for at lægge én ny bold på banerne
før kampstart.
I indeværende sæson har vi for første gang oplevet, at der adskillige gange har været flere end 48 spillere på én gang. Hvis
der er et ulige antal spillere eller flere end 48 bliver der sat 5 pr. bane med skift ved 11. Det fungerer godt. Vi har p.t.
opgivet tanken om at starte et nyt hold op på en anden ugedag.
Der er stadig stor tilslutning til jule- og sæsonafslutningerne i Birkende Forsamlingshus. Det var en god beslutning at flytte
fra Hans Tausen Centeret.
Der er i indeværende sæson afviklet klubmesterskabsstævne samt 2 stævner hhv. i Nyborg og Ørbæk med deltagelse af
ca. 100 spillere fra Østfyn. Langeskov har i indeværende sæson været repræsenteret med få spillere. Det er trist, at det
går tilbage med deltagelsen.
Kampene afvikles på tid, hver spiller får min. 4 kampe. Stævnet afsluttes med fællesspisning.
Derudover er der enkelte der deltager i holdturneringskampe.
Motionsbadminton:
Medlemstallet er i år som tidligere nævnt faldet til 53 hvilket er betragtelig tilbagegang. Jeg ved ikke hvad årsagen er,
men spillerne kan ikke bruge tidspunkterne som undskyldning. Måske er det et tegn på generel tilbagegang i interessen
for badminton?
Udlejning af baner i indeværende sæson er gået rimeligt i betragtning af, at vi måtte afgive hal 1 fra kl. 18-19.
Da det ikke har været interesse for motionsstævnerne i Langeskov, har vi droppet at arrangere stævner.
Ullerslev og Ringe kører stadig videre.
Den kommende sæson tegner godt, idet der på halfordelingsmødet blev enighed om, at alle foreninger beholder de
nuværende tider. Så må vi bare håbe, at der kommer flere medlemmer.
Til slut vil jeg takke alle i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samarbejde gennem mange år. Vi har ikke altid været helt
enige, men en god dialog giver som regel grundlag for enighed.
Arne Lind

REGNSKAB
Klubben har i 2018 leveret overskud på 13.599, 93 DKK, hvilket er 12 tusind mere i forhold til det sidste år, mens
kontingentindbetalinger har forblevet på samme niveau som tidligere år. Fremgang i økonomien skyldes primært
følgende poster:
- Fremgang i sponsorater i ungdomsafdelingen
- Større kommunalt tilskud, da klubben kom endeligt i den rette pulje
- Mindre boldforbrug, da de bolde vi køber af bedre kvalitet
Overordnet set har 2018 været et balanceret år med fokus på at bringe stabilitet set fra det økonomiske perspektiv.
I den forbindelse har der ikke været foretaget noget større investeringer.
Udover det skal der nævnes, at klubben har en stærk økonomi og høj likviditet med tilstrækkelig mængde af egenkapital.
Efter ønsker fra tidligere år, er der fremlagt regnskab på afdelingsniveau for at illustrere bæredygtighed af den enkelte
afdeling. Som det fremgår af afdelingsregnskabet, er det Senior afdelingen, som leverer negativt tal, hvilket
grundlæggende skyldes af det høje boldforbrug og indtægtsbogføring på datterklubbens konto (Team Fyn).
Regnskabet godkendt og underskrevet af revisorer/bilagskontrollerer Niels Storm og Kim Hansen.
Oxana Nielsen.
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