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Din forening hvor du spiller BADMINTON  

 
Referat af generalforsamlingen den 28. februar 2017 
 
Deltagere: Der deltog 17 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 den 29. jan. og ved opslag. 
 
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 fremlæggelserne var der en kort debat, hvor der bl.a. blev spurgt om, hvordan der 
kunne planlægges 60+ stævner i foråret eller efteråret, blev beretningerne godkendt. 
 
 
Se de enkelte beretninger sidst i referatet! 
 

 
4. Forelæggelse af revideret regnskab 
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Kassereren fremlagde regnskabet for 2015. 
 
Hovedtallene blev gennemgået af kassereren, og der kunne stilles spørgsmål til regnska-
bet. 
 
LBK REGNSKAB 2016 
På opfordring fra sidste år er der præsenteret resultater fra 2015 for at gøre det nemmere 
at sammenligne årsresultater og derved at skabe bedre gennemsigtighed.  
 
Regnskab er godkendt af de godkendte revisorer Niels Storm og Kim Hansen den 01/02-
2017. Begge har accepteret genvalg. 
 
I 2016 har LBK leveret underskud på 6.626 kr. i forhold til 2015, som havde overskud på 
20.791 kr. 
Der kan nævnes følgende primære årsager til dette: 
- Nedgang i kontingent på over 15.000 kr. pga. lukket hal i Langeskov, da Trup 1 og 

Trup 2 betalte 50% af kontingentet, hvor Trup 3 som havde træning i Nr. Broby, havde 
fri kontingent. 

- Mindre kommunalt tilskud – i 2015 fik klubben 36.216 kr. i forhold til 2016, hvor der 
var overført på kontoen 18.541 kr. 

- Boldindkøb – der har været en prisstigning på 5%, og pga mere træning i Nr. Broby 
pga. lukket hal I Langeskov, fik vi færre penge på kontoen i år. 

- Jubilæumsfest er en årsag til stigning i udgifter for fælles arrangementer. 
- Ungdom er i rivende udvikling og vi har valgt at investere penge i samarbejde med 

DGI, forældre møder og stævnetilskud. Det har givet fremgang i antal af medlemmer. 
 
På trods af de ovennævnte punkter har klubben formodet at præsentere reduktion i direk-
te omkostninger, mest pga. mindre kursusudgifter.  
 
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 rettidigt indkommet følgende forslag fra Lasse Nørgaard: 
 
Optagelse af medlemmer til ældrebadminton, skal være bosiddende i kommunen eller ak-
tiv medlem i LBK forvejen. 
Forslaget skuldes ai vi i forvejen har mange oversiddere pga. det høje medlemstal, samt 
det er en kommunal hal. Da klubben ikke betaler halleje, mener jeg vil skal sørge for vore 
egne beboere/spillere. 
 
Det blev oplæst af dirigenten, og kommenteret af Arne Lind, som sidder i folkeoplysnings-
rådet. Her blev konsekvenserne fremhævet, og dette medførte, at Lasse trak forslaget. 
Dirigenten foreslog, at emnet blev lukket her og foreslog, at emnet skulle drøftes under 
eventuelt. Det var der enighed om. 
 
 

6. Valg af bestyrelse 
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Valgt for to år blev: Johnny Klint, Oxana Nielsen og Arne Lind 
 
 

7. Valg af revisorer og suppleanter 

Valgt blev:   Niels Storm Hansen og Kim Hansen 
Suppleant Lasse Nørgaard 
 
 

8. Eventuelt 

Deltagerne blev opfordret til at debattere Lasses forslag. Der blev stillet forskellige 
spørgsmål, og disse blev besvaret på bedste vis. 
 
Henrik Knudsen fortalte lidt om hans oplevelser i klubben, og han fremhævede, hvor vig-
tigt det er, at vores trænere bliver bakket op af foreningen både økonomisk og med nød-
vendig hjælp af andre trænere. Dette blev bakket op af forsamlingen. 

 
Da der ikke var flere spørgsmål fra de fremmødte, afsluttede dirigenten generalforsamlin-
gen og takkede for god ro og orden. 
 
 

Referent 
 Hardy Käehne 

 
 
Bilag:  Div. beretninger. 
 
 

Formands beretning ved generalforsamling 28. februar 2017. 
 
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. Så det badmintonmæssige har jeg ikke så meget sige om som formand. 
 
I det forløbne år har der været en del at forholde sig til, da vi i august lige pludselig måtte undvæ-
re den ene hal i en længere periode. Så der måtte bestyrelsen være kreativ for at løse problemet. 
Det lykkedes i samarbejde med Nr. Broby at få det løst i den periode hallen var lukket. Jeg vil 
takke de andre i bestyrelsen for deres indsats med at løse det, da jeg var på ferie, da problemet 
opstod. 
 
Ungdomsafdelingen har gang i et forløb med DGI for at skabe noget i ungdomsafdelingen, da 
Carsten gerne vil stoppe i bestyrelsen til næste års GF. Det kommer Carsten mere ind på i ung-
domsberetningen. 
 
En vigtig ting er kræmmermarkedet, som er med til at skaffe penge til klubben. 
 
Og igen i 2016 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 kræm-
mermarkedet.  
 
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. 
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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 man laver en sådan aftale som privat person med Energi Fyn, støttes klubben 
med 2 ører pr. forbrugt kilowatt time.  
 
Og så kan jeg 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 takke Nr. Broby for det gode samarbejde, vi har med TFB og for hjælpen i forbindel-
se med lukningen af hal 2. 
 
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. 
 
 
Formand 
Johnny Klint 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Beretning for LBK´s motionsafdeling 2016 - 2017.  
 
 
Motionsafdelingen omfatter i alt 165 (177) medlemmer fordelt på: 
                            
 Ældrebadminton 61  medlemmer  
   
 Motionister            90 (102) medlemmer 
 
 Kamp & Motion  14  medlemmer  
 
  
Medlemstallet er steget med 11 i forhold til sidste år, til trods for at hal 2 var lukket i godt 3 måne-
der. Lukningen medførte, en del ændringer i spilleplanen. Men takket være, at Team Fyn flyttede 
al træning til Nr. Broby var forholdsvis få spillere der måtte holde en ufrivillig pause.  
 
 
Ældrebadminton: 
 
Ældrebadminton kører fortsat med stor tilslutning på 19. sæson. 
 
I forbindelse med lukningen af hal 2 blev lavet opdeling i 2 hold, således at hold 1 spillede fra kl. 9 
-10, hvorpå der var en fælles pause med social hygge for begge hold. Hold 2 spillede så fra kl. 
10.30 – 11.30. Denne ordning fungerede meget fint. 
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I dag er medlemstallet 61, den ældste spiller bliver 91 år i marts og spiller stadig utrolig godt. Den 
nedre grænse er 60 år for at kunne deltage.  
 
Der laves fortsat 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 kan stadig benytte cafeteriet i pausen, og vi kan fortsat fejre dem, der har haft fødselsdag, en 
stor tak til Helle.. 
 
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, som blev afholdt i Hans Tausen 
Centret.  
 
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 mere end 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: 
 
Medlemstallet er i år steget fra 98 til 102. Det er positivt, at der er kommet en del yngre spillere 
som erstatning for dem, der stopper. Af de 102 medlemmer er der 12 spillere, der har booket 2 
timer i træk. 
 
Udlejning af baner i indeværende sæson var noget problematisk i starten grundet lukning af hal 2 
i 3 måneder, men som føromtalt fik vi stor hjælp af Team Fyn, idet de flyttede al træning til Nr. 
Broby. 
 
I Kerteminde Kommune arbejdes der med nye retningslinjer for benyttelse af bl. a. hallerne. Af 
forslaget fremgår, at hallerne er forbeholdt ungdommen indtil kl. 19, samt at der skal betales hal-
leje ved arrangementer / stævner med overnatning. 
Forslaget har været forelagt Folkeoplysningsudvalget, hvor vi besluttede ikke at anbefale forsla-
get. 
Forslaget har været sendt i høring blandt foreningerne, og der er indkommet mange høringssvar. 
P.t. kan jeg ikke oplyse, hvad det endelige forslag bliver, da vi ikke har set det i Folkeoplysnings-
udvalget endnu. Det kommer nok til drøftelse på mødet den 22. marts. 
 
Vi må håbe på, at foreningerne ved det kommende halfordelingsmøde igen kan enes om intern 
fordeling af timerne.  
 
Timen lørdag morgen fra 0800 – 0900 har ikke været besat, hvorfor vi ikke har søgt den i indevæ-
rende sæson. 
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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 Kamp og Motion. 

 
Kamp og motion er i denne sæson på 16 medlemmer, hvor vi har fået tilgang af et nyt medlem, 
nemlig en dame, og dem har vi ikke haft så mange af de sidste mange sæsoner. Vi er nogle fri-
ske unge (syntes vi selv), som kæmper alt, hvad vi har i os til træning. 
 
Vi træner hver onsdag kl. 20.00 til kl. 21.30 
 
Vi er tilmeldt i holdturneringen med to hold begge i A-rækken 
 
Og begge i samme række og LBK 1 ligger nr. 6 med 7 point og LBK 2 ligger nr. 4 med 9 point. 
 
Vi har også et hold med til LM. 
 
Vi vil gerne sige tak til bestyrelsen for en nu en sæson. 
 
 
Ungdomsformandens beretning for sæsonen 2016 2017. 

 
Min beretning handler om starten på sæsonen og om de tiltag, vi her i ungdomsafdelingen er i 
gang med. 
 
Vi fik jo lidt af en udfordring i forbindelse med, at de lukkede hal 2 lige op til sæsonstart. 
 
Vi fik lavet en del omrokeringen: Mandagstræningen blev aflyst og flyttet til onsdagen, hvor trup 1 
og 2 trænede sammen, og trup 3 fik vi til at træne i Nr. Broby, men ikke uden en stor hjælp fra 
Lone Cordt, som fik lavet en plan med en del forældre til at hjælpe med kørsel. 
 
Så det var kun en stor lettelse, da hal 2 stod færdig igen. 
 
Uheldigvis kostede det vores deltagelse i holdturneringen, da vi ikke havde det rigtige overblik 
over, hvor mange spillere vi havde, da tilmeldingen skulle falde. 
 
Vi vender tilbage til holdturneringen igen til næste sæson. 
 
På trods af den trælse start, så bliver der spillet badminton i LBK ungdom. 
 
Vi er så stolte over så mange ny, der er startet på trup 1, lige nu er de oppe på 26 spillere, hvor 
de 14 er tilgang af nye spiller, og det kan vi kun være stolte over. 
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Der var en flok seje unge LBK spillere, der var til Fynsmesterskabet, hvor vi fik 4 Fynsmestre, en 
andenplads og en tredjeplads. Mega flot. 
 
Så have vi 12 nybegyndere til begynder stævne i Ørbæk.  Super flot. 
 
Vi havde 5 spillere, der blev hædret i Kerteminde kommune af borgmesteren, og de fik en gave 
med hjem for deres flotte resultater ved Fynsmesterskabet sidste år. 
 
Og jeg skal lige hilse fra trænerne, som fortæller, at der er dejlig stemning til vores træninger, 
rigtig mange glade børn og fantastiske trænere. 
Der er også god aktivitet på stævnerne, som gør det rigtig flot lige for tiden, så det ser lovende ud 
for LBK ungdom. 
 
Det er også derfor, vi tager nogle tiltag i ungdom, som jeg kommer ind på senere i min beretning. 
I det hele taget en super god start, trods alt. 

  
Vi har lavet en aftale med Tina Søgaard, som er konsulent for Badminton Danmark og DGI Fyn, i 
det jeg er på valg til næste år, og hvordan vi får flere forældre til at hjælpe i ungdomsafdelingen. 
 
Vi har i dag et aktivitetsudvalg og et ungdomsudvalg, to udvalg som arbejder rigtig godt i ung-
domsafdelingen. Men vi synes ikke rigtig, vi kommer videre. 
 
Vi aftalte en ”udvikling af klublivet”, som består af 5 faser. 
 
Fase 1. 
Jeg valgte at alle fra de to udvalg skulle deltage. Vi startede med at skrive ned, hvad vi alle hver 
især laver af opgaver til ungdom. Vi fik snakket om, hvad og hvorfor det var sådan. Vi fik snakket 
om, hvordan vi kunne få løst det, vi lavede små grupper med løsningsforslag. 
 
Fase 2. 
Vi startede med at arbejde ud fra de løsningsforslag, som de tre grupper kom frem til. 
Dem skulle vi senere bruge til en handlingsplan, som vi så skulle løse. Der blev arbejdet rigtig 
godt og konstruktiv. Der kom rigtig mange løsninger frem, som vi fik kogt ned til 5 emner, som vi 
fik skrevet ned på vores handlingsplan. 
 
Fase 3. 
Handlingsplanen kom til at se sådan ud: 1 Finde ny ungdomsformand. 2 Finde mindst 5 frivillige. 
3 Hold/stævneudvalg. 4 Styrke vores træner team. 5 Gøre os synlige. 
 
Vi fik også her en god hjælp til, hvordan vi bedst kunne udføre handlingsplanen, og til næste fase 
skulle vi være i gang med at udføre handlingsplanen. 
 
Så den 16. november holdt vi et forældremøde, hvor der bare kom 30 glade forældre, det var su-
per flot, hvor vi var vært, der var hygge i hallen for børnene og møde med forældrene imens og 
fællesspisning til sidst. 
Vi fik ikke nye til ungdomsudvalget, da de to i udvalget ikke ønsker at deltage mere.(den ene kunne 

ikke se tid, og den anden havde barnet valgt at stoppe med at spille badminton). 
Vi fik lavet en Facebookgruppe i LBK ungdom, for at gøre os mere synlige, og der er allerede 
rigtig god aktivitet. 
 
I december fik vi en aftale med en konsulent for trænerne, denne kom ned og havde et møde 
med vores trænere, og vi fik lavet tre aftaler, hvor han kommer forbi og kigger på deres træninger 
med efterfølgende møde og opfølgning. 
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Ud fra det første møde, fik jeg en snak med konsulenten, om det var en ide at give Mads Knud-
sen noget mere ansvar for trænerne. 
Jeg fik snakket med Mads, og han ville det rigtig gerne.  
 
Jeg ringede også til Mads’ far Henrik Knudsen og spurgte, om ikke det var noget han kunne hjæl-
pe mig med, da han er træner for Team Fyn og har en masse erfaring til, hvordan vi kunne gøre 
dette. Det ville han gerne, han ville lige tænke over det, og vi skulle snakke sammen senere. 
 
Så nu stod vi der med kun at mangle to punkter på vores handlingsplan, faktisk kun et punkt nem-
lig en ny formand, det kunne vi sige, at vi have et år til at finde frem til. 
 
Vi skulle på det næste fase 4 møde, som vil skulle holde den 8. februar, fremlægge vores arbejde 
med handlingsplanen og også arbejde med, hvordan vi kunne finde en ny formand for LBK ung-
dom. 
 
Jeg fik så en opringning fra Henrik Knudsen her i januar, hvor jeg troede at det var angående 
Mads, men det var det ikke. 
 
Som han fortale mig, have han tænkt over det, da han selv var med til vores forældremøde i no-
vember. 
 
Han havde fundet min afløser som ungdomsformand i klubben, nemlig ham selv og havde selv en 
ny med til at hjælpe sig nemlig Mette Pedersen, som spiller for Team Fyn. 
 
Han har nogle fantastiske tiltag, som lige passede ind i det, vi har startet med Tina Søgaard. 
 
Henrik vil gerne i gang allerede nu, da bestyrelsen skal godkende hans tiltag. Han skal finde nog-
le trænere til at hjælpe trænerne på de 3 trupper, og der vil blive flyttet rundt på trupperne, så vi 
får fyldt hallen ud på alle timerne, og vi deler trupperne op, så det bliver mere alders relateret 
træning. 
 
Mette er også allerede i gang, og Mette har startet miniton (forældre/barn) op om fredagen med rig-
tig stor succes og stor tilslutning. Super super flot Mette. 
 
Der vil blive lavet en 5 års investering i LBK ungdom. 
 
Alt det vil Henrik gerne fortælle om og fremlægge under Eventuelt. Og glæd jer for det bliver rigtig 
godt for fremtiden i LBKs ungdom, og som jeg kun kan anbefale, at alle vil bakke op om.  
 
Jeg håber at alle i bestyrelsen vil bakke op om Henrik, og hans tiltag til ungdomsafdelingen, det 
er lige det, jeg har ledte efter, så tak Henrik. 
 
Til slut vil jeg gerne sige tak til bestyrelsen for vores gode sammenarbejde, som vi har i Lange-
skov Badmintonklub  
 
Jeg vil gerne sige tak til alle jer trænere, forældre og jeres børn for en dejlig sæson, uden jer vil 
det ikke kunne lykkes. 
 
 
Carsten Johansen 
 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Seniorberetning 2016 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 10, så vi har lige haft jubilæumsfest med over 70 deltager, 
det var en kæmpe succes. 
 
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, og dem fortsætter vi også med næste sæson. 
Vi var også ramt af de kendte problemer med hallen i Langeskov, men vi fik det løst ved i en peri-
ode at træne i Nr. Broby om mandagen også med to trænings hold, Men vi er glade for at være 
tilbage Langeskov. 
 
P.t. spilles der slutspil for holdene.  
 
Første spiller pt. nedrykningspil for at blive i 3. division og har vundet de to første kampe, de skal 
spille igen i Langeskov den 11. marts, så kom i hallen og se noget god badminton. 
 
I år har vi også spillere nok til, at vi har meldt et ekstra hold til. Så vi har 4 hold i alt. Og de sidste 
tre hold er alle i den bedste halvdel. Rigtig godt gået.  
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 været af sted for at tjene penge ved at arbejde for et eventbureau, som hedder PB action. 
Vi var blandt af sted på Koldinghus for at stå i bar. 
 
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 sponsorudvalg i år, som har været rigtig gode til at få skaffet penge til klub-
ben, det har været med til at dække det højere holdturnerings indskud. 
  
 
Johnny Klint 
27. februar 2017 


