Langeskov Badminton Klub
5550 Langeskov

Referat af generalforsamlingen den 23. februar 2016
Deltagere: Der deltog 9 medlemmer excl. dirigenten samt Johnny Klint, Oxana Nielsen, Carsten
Johansen, Arne Lind og Hardy Käehne (bestyrelsen).

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
Behandling af indkomne forslag
Valg af bestyrelse
Valg af revisorer og suppleant
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.
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 2015.
Regnskabet er godkendt af revisorer: Kim Hansen og Niels Storm Hansen den 11. feb.
2016
Bordtennis er udgået, og derfor er der kun fælles regnskab for Badminton.
Vi tog hensyn til ønsker fra sidste års generalforsamling og har tilpasset visning af regnskabet i år.
I år har LBK genereret overskud på 20.791,03 DKK, selvom indtægter fra kontingenter har
været en anelse (ca. 1.500 DKK) lavere. Der har været nedgang i kontingentindbetaling i
Ungdom samt Kamp og Motion, hvor Badminton 60+ har bibeholdt kontingent indbetaling
på næsten samme niveau. Der er registreret en stigning i indtægter i Badminton Motion
(4.770 DKK).
Den nye aftale med RSL har givet os en større indtægt på salg af klubtøj i 2015 i forhold
2014…4.849 DKK. Det skal nævnes, at vi også har købt tøj for 10.000 DKK (fremgår af udgifter), nogle af indbetalinger ca. 15.000 DKK bliver først registreret i 2016.
Udgifter til trænere i Badminton Ungdom er faldet i 2015 med 18.687 DKK, plus klubben
har fået kommunalt tilskud til træneruddannelse på 11.000 DKK.
Den største postering i udgifter er boldindkøb, der dog er 5.753 DKK lavere i 2015 i forhold til 2014.
Med reference til formands’ beretning har klubben modtaget 26.696 DKK fra Kræmmermarked og 3.372 DKK (fra 28 private elkunder, sponsoraftale med Energi Fyn) i 2015.
Hovedtallene blev gennemgået, og der kunne stilles spørgsmål til regnskabet.
Dirigenten konstaterede, at regnskabet var påtegnet af revisorerne og underskrevet af bestyrelsen 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: Carsten Johansen
Hardy Käehne

7. Valg af revisorer og suppleanter
Valgt blev:
Niels Storm Hansen
Kim Hansen
Suppleant Lasse Nørgaard
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8. Eventuelt
Deltagerne blev opfordret til at komme med gode idéer eller nye tiltag, som bestyrelsen
kan arbejde videre med.
Da der ikke var flere spørgsmål fra de fremmødte, afsluttede dirigenten generalforsamlingen og behøvede ikke at takkede for god ro og orden, da generalforsamlingen blev afviklet meget roligt.

Referent Hardy Käehne

Bilag: Div. beretninger.

Formands beretning ved generalforsamling 23. februar 2016.
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. Så det badmintonmæssige har jeg ikke så meget sige om som formand.
Det skal nævnes, at vi blev ÅRETS KLUB på Fyn, hvilket vi er meget stolte af. Der fulgte en pengepræmie med, men den er vist ikke overført til foreningen endnu. Det bliver der fulgt op på!
Men en vigtig ting er kræmmermarkedet, som er med til at skaffe penge til klubben.
Og igen i 2014 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.
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.
Vi har igen i år afholdt en medhjælperfest for dem, der har hjulpet klubben med at udføre de forskellige arbejdsopgaver, som barvagter på Langeskov kræmmermarked.
En stor tak skal også lyde til Susanne og Lars Lyskjær, som efter de er gået ud af bestyrelsen,
stadig er behjælpelig med svar på aktuelle problemer. Susanne sidder også i styregruppen for
Team Fyn og styre økonomien der. Lars er vores webmaster, og sørger for at vores webside altid
er opdateret.
Til slut vil jeg gerne takke for samarbejdet i bestyrelsen, det har været nyt for mig at være formand, men jeg synes, vi har været gode til at hjælpe hinanden med opgaverne, da jeg udover
formandsposten også har været senioransvarlig.
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Og så kan jeg kun opfordre til, at hvis man har lyst til hjælpe til på nogen måde i LBK, så bedes
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.

Formand
Johnny Klint

Beretning for LBK´s motionsafdeling 2015 - 2016.
Motionsafdelingen omfatter i alt 158 (170) medlemmer fordelt på:
Ældrebadminton:

58 medlemmer

Motionister:

86 (98) medlemmer

Kamp & Motion:

14 medlemmer

Medlemstallet er stort set uændret i forhold til sidste år.

Ældrebadminton:
Ældrebadminton kører fortsat med stor tilslutning på 18. sæson
I dag er medlemstallet 58, den ældste spiller fylder snart 90 år 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. 18.00 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, med
medbragt Gl. Dansk og lignende, en stor tak til Helle..
I indeværende sæson har der 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 point. 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.
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Der er i indeværende sæson afviklet 3 ældrebadmintonstævner hhv. i Nyborg, Ørbæk og Langeskov med deltagelse af ca. 100 spillere fra Østfyn. Langeskov har hver gang været repræsenteret
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.

Motionsbadminton:
Medlemstallet er i år steget fra 90 til 98. Det er positivt, at der er kommet en del yngre spillere
som erstatning for dem, der stopper. Af de 98 medlemmer er der 12 spillere, der har booket 2
timer i træk.
Udlejning af baner i indeværende sæson er gået meget flot, idet alle baner er udlejet.
Det er dejligt at konstatere, at vi har overvundet de problemer, der opstod forrige år, da BR 66 af
kommunen fik lov til at beholde de timer mandag eftermiddag, som de havde lånt af os, da deres
børneafdeling i gymnastik var steget kraftigt. Udmeldingen fra kommunen var, at ungdom havde
fortrinsret på hal tid indtil kl. 19. Dette betød at motionsafdelingen måtte afgive begge haller onsdag kl. 18-19 til vores ungdomsafdeling.
Det gav meget stor utilfredshed blandt vore motionister og flere meddelte, at de ville stoppe, hvis
ikke de kunne få tiden fra 18-19. Heldigvis var der da også en del, der accepterede at flytte til et
senere tidspunkt. Et kompromis blev indgået med ungdomsafdelingen, nemlig at motionisterne fik
hal 1 fra 18-19. Herved kunne vi få medlemskabalen til at gå op.
Timen lørdag morgen fra 08 – 09 har ikke været besat, hvorfor vi ikke har søgt den til næste sæson.
Generelt har der i indeværende sæson ikke været ret stor interesse for motionsstævnerne. De 2
første stævner er blevet aflyst. Ringe og Ullerslev gennemførte.

På et fællesmøde i marts beslutter de implicerede klubber nok at droppe motionsstævnerne.
Den kommende sæson tegner godt, idet der på hal fordelingsmødet blev enighed om, at alle foreninger beholder de nuværende tider, dog ikke lørdag kl. 08-09.
ff
Arne Lind

Beretning fra Kamp og Motion.
Vi er nogle garvede spillere, som træner hver onsdag kl. 20.00-kl.21.30, og som vi selv mener
giver den max gas til træning og holdkampe.
Vi har meldt hold til i 40+ A-rækken mix. 40+ A-rækken H-hold og 40+ B-rækken H-hold.
Mix holdet ligger nr. 7 ud af 12 hold.
H-holdet i A-rækken ligger nr. 7 ud af 10 hold.
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H-holdet i B-rækken ligger nr. 5 ud af 7 hold.
Stillinger i de tre rækker viser måske ikke helt, hvordan spillet i de enkelte holdkampe har været,
mange af kampene har været meget tætte kampe.
Vi er 15 medlemmer, vi har en del skader, som gør vi måske ikke lige er så mange til træning
nogle gange.
Vi har et rigtig godt sammenhold på banen og udenfor banen.

Carsten Johansen

Beretning for ungdomsafdelingen i LBK for sæson 2015/2016.
Vi har i denne sæson samme medlemstal, som i sidste sæson, så kan vi altid snakke, om det ikke
er for lidt.
Jeg mener, at så længe vi har den skolereform, som vi har, kan vi desværre ikke få det medlemstal, som vi havde for et par år siden. Jeg håber snart, vores kære valgte politikere vil gør noget
ved de tiltag, som de nu har snakket om, nemlig kortere skoledage.
Vi har i år prøvet at starte Forældre/barn op. Vi har delt sedler ud, hængt op i børnehaver og centeret samt annonceret i Kerteminde avisen. Vi havde endda to trænere på. Efter et forsøg på fire
uger lykkedes det ikke at få forældre/barn op og stå.
Vi var også i centeret til forenings dag, hvor dog vi fik fire nye medlemmer.
Vi har en afdeling med rigtig mange fantastiske og dejlige børn.
Vores trænerstab har igen i denne sæson lagt et stort stykke arbejde i ungdomsafdelingen, og de
har virkelig lært fra sig. En stor tak til jer trænere for jeres store indsats.
Vi har også i denne sæson sendt trænere på kursus, så vi er godt med på trænersiden.
Vores aktivitetsudvalg har igen været inde over juleafslutning, natminton og bowlingtur med rigtig
stor tilslutning fra både forældre og børn.
En stor tak til aktivitetsudvalget og deres store arbejde og deres dejlige måde at holde møder på.
Vi afholdt DGI ungdomsmesterskaber i Langeskov, og der fik vi 2 ungdomsmestre og en anden
plads. Super flot!
Vi har igen i år haft spillere, der har deltaget til FM, og med 5 fynsmestre, 2 anden pladser og 3
tredje pladser. På et tidspunkt var der Langeskov spillere på alle 6 baner på samme tid!
Det var bare en rigtig dejlig dag i Strib.
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Vi havde 7 spillere til udtagelsestævne, hvor alle spillede sig til LM, som vil blive afviklet i marts
måned.
Vi afholder natminton som afvikles den. 10. marts.
Der vil vi igen holde forældremøde samt have fællesspisning.
Til sidste års natminton holdt vi forældremøde og fik en ekstra forældre i ungdomsudvalget, så vi
nu er tre i udvalget.
Vi tror på at de tiltag, som vi er i gang med i ungdomsudvalget vil styrke og gavne vores ungdomsspillere i LBK.
Jeg er på valg i år og (hvis jeg bliver genvalgt) vil det være mine sidste to år. Jeg vil derfor bede bestyrelse og ungdomsudvalget om at finde en afløser og mener at afløseren skal findes blandt
nogle af forældrene i LBK ungdom.
Jeg vil gerne takke bestyrelsen for den altid gode måde, vi arbejder sammen på.
Jeg vil gerne sige undskyld til dem, som jeg måtte havde glemt. Og takke for den tålmodighed de
måtte have.
Medlemmer i LBK ungdom.
Trup 1: 20 Trup 2: 9
Trup 3: 10

I alt 39

Carsten Johansen

Langeskov Park festen den 2. april 2016 blev kort omtalt af JK, og AL supplerede med at festen
sidste år havde et overskud på ca. kr. 92.000, som blev doneret til Kerteminde Kommune. Det
flotte resultat medførte, at hovedsponsoren fordoblede sit beløb til Langeskov Park.
På den kommende fest er der plads til 588 personer, og der er pt. ca. 80 pladser tilbage.

Seniorberetning 2015 LBK:(Team Fyn Badminton)
Igen i den forløbne sæson har vi haft senior holdfællesskab under navnet Team Fyn Badminton
med Nr. Broby. Holdfællesskabet kører på den niende sæson. Så næste sæson bliver jubilumssæson - nr. 10.

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.
I denne sæson er der flest til træningen i Langeskov, da vi har en del medlemmer, der kun træner
en gang om ugen, og det er i Langeskov, de kommer.
Der har været fremgang i træningen i Nr. Broby i år, så der har været fyldt op i hallen dernede
også.

Din forening hvor du spiller BADMINTON

Langeskov Badminton Klub
5550 Langeskov

P.t. spilles der slutspil for holdene.
Vi har haft pæn fremgang i klubben, og det betyder at klubbens hold klarer sig rigtig godt. Sidste
sæson endte med at 1. holdet rykkede op til 3. division, og klarer sig rigtig godt og er endt i oprykningsslutspillet.
De efterfølgende hold klarer sig også rigtig godt og sluttede begge som nr. 1 i grundspillet og har
god grund til at have ambition om at rykke op. Man vil kunne se, om det lykkes i forårets slutspilskampe.
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 er ikke kun er i badmintonsæsonen.
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 andet på Koldinghus for at stå i bar..
Vi har et seniorudvalg, der pt. består af seks medlemmer, og dette udvalg står for det praktiske i
seniorafdelingen. Udvalget består af fem personer.
Vi har også har haft sponsorudvalg i år, som har været rigtig gode til at få skaffet penge til klubben, det har været med til at dække, det højere holdturnerings indskud.

Johnny Klint
23. februar 2016
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