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Din forening hvor du spiller BADMINTON  

 
 
Referat af generalforsamlingen den 27. februar 2018 
 
Deltagere: Der deltog 2 medlemmer excl. dirigenten samt.Johnny Klint, Oxana Nielsen, Carsten 
Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen).  
 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af stemmetællere 

3. Aflæggelse af beretning 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelse 

7. Valg af revisorer og suppleant 

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 stemme optællere. 
 
 

3. Aflæggelse af beretninger 

De enkelte formænd aflagde deres beretninger. 

 Bestyrelsens beretning - Johnny Klint. 

 Motion/ældre - Arne Lind 

 Kamp & motion – Carsten Johansen 

 Ungdom - Carsten Johansen 

 Senior - Johnny Klint 

  

Efter en kort debat efter fremlæggelserne blev beretningerne godkendt. 
 
Se de enkelte beretninger sidst i referatet! 
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4. Forelæggelse af revideret regnskab 

Kassereren fremlagde regnskabet for 2017. 
  

2017 har været et spændende år fra det regnskabsmæssige perspektiv grundet de udvik-
lingsplaner for ungdomsafdelingen og klubben i det hele taget, som var igangsat i somme-
ren 2017. For at det skulle være nemmere følge udviklingen indenfor de forskellige afde-
linger, viser det fremlagte regnskab det totale resultater for 2017-2016-2015 med henblik 
på at skabe bedre sammenligningsgrundlag, selvom det kun er på det overordnede plan.  
 
Regnskab er godkendt af de godkendte revisorer Niels Storm og Kim Hansen den 13/02-
2018. Begge har accepteret genvalg.  
 
På trods af lidt usikker start på sæsonen har LBK formodet at afslutte året med et mindre 
overskud på 1.436,41 kr. i forhold til underskud på -6.626, 71 kr. i 2016. På trods af mistet 
indtjening i Motionsafdelingen (42.120 kr. i 2016 til 33.425 kr. i 2017) har indtægter fra kontin-
gentindbetalinger været 28.440 kr. større i 2017, drevet af fremgangen i medlemstal især 
ungdom (medlemmer 0-12 år: 43 i 2016 til 75 i 2017): 50.075 kr. 2017 vs. 23.525 kr. 2016. 
Kontingent fra Seniorafdelingen skal ses mere som boldpenge indbetaling, og derfor er 
differencen på kontingentkontoen omkring 20.040 kr. hvor Motion & Kamp samt Badmin-
ton 60+ forbliver på nogenlunde samme niveau med en stigning på 3.335 kr. hos 60+ og 
et fald på 900 kr. i Motion og Kamp. 

 
I år har klubben vist et nyt initiativ, som at sælge sponsorater. Sponsorerne kan trykkes på 
klub tøjet. Det har været en spæd begyndelse, men har vist gode resultater, som vil blive 
endnu mere tydelige i 2018 regnskabet.  
 
Uddannelse af trænere samt fastholdelse af disse er en væsentlig udgift, og derfor er alle 
input velkomne, især når det kommunale tilskud drosler ned år efter år og er på 16.901,66 
kr. i 2017. 
 
Bestyrelsen var enig om, at satse på ungdom, hvilket resulterede i større udgifter til træne-
re og derfor i en stigning i de direkte omkostninger. Dog har arbejdet vist, en sænkning af 
administrationsomkostninger, som det fremgår af regnskabet. For at fastfryse omkostnin-
gerne på bolde, har man besluttet at købe lidt flere bolde i 2017 (boldindkøb 99.325 kr. vs. 
70.275 kr. i 2016) til lidt lavere pris. Det har resulteret i en stor boldbeholdning og derved 
større egen kapital i forhold til 2016 (difference 27.060 kr.).  
 
Oxana Nielsen 
 
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var påtegnet af revisorerne og underskrevet af be-
styrelsen og kunne dermed også godkende regnskabet. 
 
 

5. Behandling af indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag! 
 
 

6. Valg af bestyrelse 

Valgt for to år blev: Henrik Knudsen 
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Bestyrelsen vil i nærmeste fremtid prøve at finde et yderligere best. medl. Hvis dette ikke 
lykkes, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 
 
 

7. Valg af revisorer og suppleanter 

Valgt blev:   Niels Storm Hansen 
Kim Hansen 
Suppleant Lasse Nørgaard 

 
 

8. Eventuelt 

Da der ikke var flere spørgsmål fra de fremmødte, afsluttede dirigenten generalforsamlin-
gen og behøvede ikke at takke for god ro og orden, da generalforsamlingen blev afviklet 
meget roligt og særdeles hurtigt. 
 
Arne Lind ønskede evt. ændring af vedtægterne, da der er forskellige aldersgrænser i div. 
afsnit. 
 
Det må desværre konstateres, at to fremmødte menige medlemmer er ganske få, men 
bestyrelsen har valgt at konkludere, at det forhåbentligt skyldes, et der blandt medlem-
merne er generel tilfredshed med bestyrelsens arbejde! 
 
Da vi havde håbet på et fremmøde på samme niveau som sidste år, var der bestilt to stk. 
franskbrød med henholdsvis rullepølse og ost til 25 personer (i alt 50 stk.). Det var desværre 
en unødvendig udgift! 
Det kan overvejes, om der skal være tilmelding til næste år til fortæring, men ikke til selve 
generalforsamlingen. 
 
Hardy sagde tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et forbilledligt samarbejde gen-
nem fire år, og at han kommer til at savne dem! 
 
 

Referent Hardy Käehne 
 
 

Bilag:  Div. beretninger. 
 
 

Formandsberetning ved generalforsamling 27. februar 2018. 
 
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 afde-
ling.  
 
Vi har været lidt udfordret med hensyn til forplejning i hallen, men nu er Kerteminde sport og fritid 
startet op i cafeen, derfor vil jeg opfordre til at støtte cafeen, så vi kan bevare personlig betjening i 
hallen i dagligdagen og i weekenden til vores aktiviteter. Det vil ikke være godt, hvis vi ender med 
at få nogle automater. 
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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 
samt om lørdagen, når der er holdkampe. 
 
En vigtig ting er kræmmermarkedet, som er med til at skaffe penge til klubben. 
 
Igen i 2017 bestyrede LBK Bar Nord og Sportsbaren på kræmmermarkedet. Alle de frivillige hjæl-
pere 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 kræmmer-
markedet.  
 
Stor tak skal lyde til alle de frivillige, der vælger at bruge fredag, lørdag og søndag på markeds-
pladsen 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. Hvis der laves en sådan aftale som privat person med Energi Fyn, støtter man klub-
ben med 2 ører pr. forbrugt kilowatt time. Pt. er der 26 husstande, som støtter LBK. 
Så jeg 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. 
 
En stor tak til alle de personer der yder en indsats for klubben, det drejer sig om bestyrelsen, for-
skellige udvalg, trænere, spillere og forældre. 
 
Til slut vil jeg takke Carsten og Hardy for deres indsats i bestyrelsen, som I nok har læst i dagsor-
denen, har de valgt at stoppe. Det har været en fornøjelse at arbejde sammen med jer. 
 
 
Formand 
Johnny Klint 
 
 
 

Beretning for LBK´s motionsafdeling 2017  - 2018 .  
 
Motionsafdelingen omfatter i alt 189 (193) medlemmer fordelt på: 
                            
 Ældrebadminton:  61 medlemmer  
   
 Motionister:   104 (108) medlemmer 
 
 Kamp & Motion:  24 medlemmer  
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Medlemstallet er steget med 24 i forhold til sidste år, til trods for at vi måtte afgive timerne i gamle 
hal onsdag kl. 18 – 20 til ungdomsafdelingen. Ændringen betød, at vi måtte sige farvel til 8 spille-
re 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 år-
sager. 
Det er ærgerligt, at skulle afvise gamle medlemmer. 
 
 
Ældrebadminton: 
 
Ældrebadminton blev med støtte fra det daværende Kulturudvalg opstartet i september 1997 med 
godt en halv snes medlemmer og kører således på 20. sæson. 
 
I dag er medlemstallet 60, den ældste spiller bliver 92 år i marts og spiller stadig utrolig godt. Den 
nedre grænse er 60 år for at kunne deltage.  
 
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 af-
ten 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.  
 
Desværre opsagde Helle forpagtningen af cafeteriet og da det ikke lykkedes for Kommunen at få 
en ny forpagter til at ”bide på krogen” besluttede Allan Sjørslev at drive Cafeteriet på samme må-
de som i Kerteminde, dvs. at bemandingen afstemmes efter de arrangementer, der er i hallerne. 
 
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 sør-
gede for bemanding af Cafeteriet. Det er faktisk Egon, der er ansvarlig for, at Aase har sagt ja til 
at servicere os hver torsdag. 
 
I indeværende sæson har der kun enkelte gange 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. Grundet uoverensstemmelser med 
Brugerrådet i Hans Tausen Centret om benyttelse af lokalerne blev juleafslutningen flyttet til Birk-
ende Forsamlingshus. Efter sigende en god beslutning og en god fest både hvad mad og musik 
angår. Afslutningsfesten afholdes samme sted. 
 
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 hver gang været repræsente-
ret med ca. 20 spillere. Det må siges at være rigtig flot. 
Kampene afvikles på tid, hver spiller får min. 4 kampe. Stævnet afsluttes med fællesspisning. 
Derudover er der en del der deltager i holdturneringskampe. 
 
 
Motionsbadminton: 
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Medlemstallet er i år steget til 104. Det er positivt, at der er kommet en del yngre spillere som 
erstatning for dem, der stopper. Af de 104 medlemmer er der 4 spillere, der har booket 2 timer i 
træk. 
 
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 for-
eninger beholder de nuværende tider. 
 
 
Arne Lind 

 
 
 

Beretning for ungdomsafdelingen i LBK  
 
På sidste generalforsamling fortalte vi om vores iværksættelse af en 5-års-plan for LBK ungdom. 
Her er en status efter 1. år af iværksættelsen af 5-års-planen for LBK ungdom. 
 

 Medlemstallet var nedadgående – rigtigt godt hjulpet på vej af, at hal 2 blev lukket det me-
ste af efteråret 2016 pga. en stor reparation.  

 Det kneb med at fastholde medlemmer generelt – ofte faldt børnene fra efter 1-3 år. 

 Det kneb rigtigt meget med at tiltrække frivillige hjælpere. 

 Som følge heraf var de sportslige aktiviteter for nedadgående. 
 
Det første skridt til at få brudt denne negative spiral blev taget tilbage i august 2016, hvor ung-
domsafdelingen købte et forløb med DGI ift. at styrke organisationen, kortlægge opgaver, beskri-
velse mm. 
Dette blev fulgt op af 5-års-planen i februar 2017, hvor der blev lavet en ny struktur på trænings-
holdene og trænerteamet fik tilført ekstra ressourcer. 
 

 Der skal foretages en prioritering og investering i ungdomsafdelingen, som er blevet alt for 
lille med meget små hold med stor aldersspredning på. 

 Et evt. overskud skal ud og arbejde i ungdomsafdelingen. 

 Hvis der er penge på kistebunden, så skal en del af dem investeres over en 5-årig perio-
de, hvor målet med ungdomsafdelingen kunne være, at få fyldt holdene op, så de øgede 
kontingentkroner er med til at betale investeringen. 

 Status er 43 ungdomsspillere fordelt på 3 trupper (begynder – øvede – bedste) 
 
 
Status februar 2018: 
 

 Trupperne blev aldersopdelt februar 2017, og der blev oprettet Miniton for børn i alderen 
3-7 år. 

 Der blev lavet en yderligere aldersopdeling august 2017, så der er nu Miniton (3-7 år), 
Trup 1-U9 (8-9 år), Trup 1-U11 (10-11 år), Trup 2 (12-13 år), Trup 3 (14-18 år), samt et 
teknikhold for de ekstra ivrige og et forældre/barn-hold til familiehygge. 
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 Vi har nu 84 ungdomsspillere i LBK. 

 Vi har brugt ca. 8.000 kr. ved DGI til konsulentbistand/styrkelse af organiseringen og klub-
bens træningsmiljø. 

 Der blev afholdt møder/arrangementer med bespisning af forældre og børn, for at gøre re-
klame for klubben i håb om at lokke nye til via mund-til-mund-metoden. ”LBK er et godt 
sted at være”. 

 Vi har fået 3 sponsorer på klub tøjet, som har givet ca. 5.000 kr. i nettoindtægt i sæson 
2017/2018. Desuden har vi tilsagn om mere sponsorstøtte til vores Natminton- arrange-
ment. Vi arbejder videre med at søge til andre enkeltstående arrangementer. 

 Vi har 5 hold tilmeldt den fynske holdturnering.  

 En masse børn er blevet aktive til diverse stævner. 

 Forældre deler glade og positive oplevelser fra stævner og holdkampe med hinanden på 
klubbens facebook side. 
 

Alt i alt synes vi, at ungdomsafdelingen er inde i en særdeles positiv udvikling med masser af so-
ciale og sportslige arrangementer. Vi har fået involveret forældre i træning af vores mindste børn 
på Miniton og U9 holdene.  
Forældre fungerer som holdledere på vores hold i holdturneringen. Vi har et super godt aktivitets-
udvalg. Desuden har vi fået en forældre til at hjælpe os med, at få opgaver beskrevet, lave en 
velkomstfolder til nye badmintonforældre og reklamere for kommende stævner på facebook. 
Vi synes det går i den rigtige retning, men vi forbliver ydmyge omkring, at meget kan gøres bedre. 
Processen er startet, vi er på vej, men det tager tid. 
Og med denne proces, som vi har iværksat, og med den start, den har fået, bare på medlemstal-
let og på aldersopdeling af trupperne og de tiltag til trænerne og deres træning, som allerede er 
en kæmpe succes, kan jeg godt overlade ungdomsformandsposten til dig Henrik.  
Jeg er ikke i tvivl om, at det er det rigtig for LBK ungdom og i det hel taget for klubben, og med de 
tanker om en lille åbning for samarbejde på tværs af andre foreningen i Langeskov, kan jeg kun 
klappe i mine hænder. 
 
Jeg vil stadigvæk være at finde i ungdomsafdelingen i næste sæson, hvor jeg vil hjælpe i aktivi-
tetsudvalg, med holdturneringer og med stævner. 
 
Jeg vil gerne sige tak til alle jer trænere, forældre og ikke mindst alle de dejlige børn, som har 
været inde over LBK ungdom i de 8 år, jeg har været ungdomsformand. 
 
Jeg siger også tak til bestyrelsen for de mange møder og hyggelige timer vi har haft sammen. 
 
 
Carsten Johansen 
 
 
 

Seniorberetning 2015 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 11. 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. 
 
P.t. spilles der slutspil for holdene.  
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Alle 4 hold spiller i nedrykningsslutspillet, 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. 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 fire medlemmer, og dette udvalg står for det praktiske i  
seniorafdelingen, og en styregruppe bestående af formændene for Langeskov og Nr. Broby, og Susanne 
Lyskjær til at styre TFBs økonomi. 
 
 Vi har også har haft et sponsorudvalg i år, der har været rigtig gode til at få skaffet penge til klubben, som 
har været med til at dække det højere holdturnerings indskud. 
  

 
Johnny Klint 
23. februar 2018 

 
 


