
Referat af den ordinære generalforsamling i Brabrand/IF-Badminton

afholdt den 24. februar 2022:  

Der var 12 deltagere: bestyrelsen (Annette, Pia, Anders, Dan, Jesper, Kai), Anette, Ruth, Kirsten,
Morten, Jørgen og Henrik.

1. Valg af dirigent.

Morten Kudsk blev valgt.

2. Beretning om den forløbne sæson til godkendelse:

● Formand for Brabrand IF Badminton:

Endnu et år er gået, og også dette år var præget af corona. Sidste års generalforsamling var online
pga. restriktionerne, men det er dejligt at der kunne blive mulighed for at afholde dette års
generalforsamling på normal vis. Sidste år var også en test på om online-mødet kunne trække flere
deltagere til, men det var ikke tilfældet.

Vi forlængede forårssæsonen frem til skolernes sommerferie og startede også efter sommerferien
sammen med skolerne for at kompensere lidt for den tabte træningstid som følge af nedlukningen.
Ungdomsafdelingen udnyttede den forlængede åbningstid, men fremmødet blandt seniorerne og
motionisterne var mindre udtalt.
Vi besluttede også at give en reduktion på kontingenterne for eksisterende medlemmer, som en del
af kompensationen i forbindelse med corona-perioden.

Det har været et godt år set i forhold til medlemstallet, for selvom der har været et farvel til nogle
medlemmer, så er det samlede medlemstal er steget, og det har i slutningen af 2021/starten af 2022
været nødvendigt at lukke for tilgang af medlemmer på nogle af ungdomsholdene.

2021 var også året hvor vi introducerede foreningen for minforening.dk. Der er dog elementer ved
værktøjet, som ikke fungerer optimalt i forhold til at drive foreningen, så derfor vil det blive taget
op til genovervejelse.
Værktøjet er meget funktionelt i forhold til at sende beskeder til grupper i medlemsskaren, men det
er også vores indtryk at ikke alle læser beskederne af forskellige årsager.

Foreningen er baseret på frivillig arbejdskraft, og det er dejligt at se at mange forældre bakker op
og træder til ved opgaveløsning til arrangementer eller akutte situationer ved trænermangel eller
lign.



Der er nogle opgaver, som er af mere driftsmæssig karakter, som vi gerne vil bede om hjælp til bl.a.
deltagelse i at finde de gode badmintonhistorier til klubbladet, sponsorstøtte til klubben og lign. Så
giv jer endelig til kende, hvis I har mod på at hjælpe til.

En stor tak til alle mine bestyrelseskollegaer, trænere og de andre frivillige for deres bidrag til at
holde foreningen kørende.

Alt i alt et godt år trods udfordringer med coronasituationen i perioder. Vi ser frem til endnu et
spændende år.

Anders Jespersen, formand

● Formand for ungdomsafdelingen:

Beretning – Brabrand Badminton ungdom 2021

Det har været en god og spændende sæson, dog med nogle corona udfordringer.

Vi har omkring 95 spillere i ungdomsafdelingen og 8 hold tilmeldt til holdturneringen for ungdom i
DGI Østjylland. Dette er en super flot fremgang set bagud til andre sæsoner. Dette skyldes en
fantastisk flot fremgang i vores ungdomsafdeling på baggrund af super godt arbejde af
ungdomsudvalget, bestyrelsen, trænere og forældre.

Vi har også været nødt til at indføre en venteliste for at blive indmeldt i klubben for at kunne blive
ved med at havde en god træningen i hallen så vores trænere ikke kommer til at stå med flere
spillere end der er plads til i hallen.

I løbet af den sæson som er gået kan vi se tilbage på et meget velbesøgt forældremøde med
omkring 30 fremmødte forældre til info omkring stævner, holdturnering, træning osv.

I slutningen af sommerferien 2021 fik vi afholdt en 3 dage lang sommerskole i samarbejde med DGI
Østjylland. Den blev krydret med et indslag til TV2 Nyhederne i forbindelse med at Victor Akselsen
havde spillet sig frem til finalen i OL-turneringen. Så det blev til stor skærms visning i cafeen. Udover
stor tak til cafeen, trænerne og DGI Østjylland så skal der også lyde et stort tak til Søren og Anette
Jonstrup for at udvide med nogle ekstra timer til at kunne spille kampe sammen og afprøve noget af
de ting som de havde lært til træningen.

Vi fik også afviklet en begynderturnering i samarbejde med DGI Østjylland. Dette gik også super
godt med en masse gode kampe og god stemning i Brabrand Hallen.

Vi har også måtte udsætte vores Natminton i Brabrand Badminton men hvis alt kommer til at gå
efter planen så bliver Natminton for ungdom afviklet d.19 Marts 2022. Vi glæder os rigtig meget til
en fantastisk aften med musik, mørke, UV Lys osv.

Jeg vil også gerne her i min beretning sende en meget stort tak til alle vores trænere i
ungdomsafdelingen. Og en stor tak til Johnny Vinding for at lave Miniton hver lørdag morgen. Dette
sætter vi stor pris på.

Og så skal der selvfølgelig også lyde en stor tak til resten af bestyrelsen for et godt samarbejde.



Til sidst vil jeg også gerne sende en stor tak til alle vores forældre for al den støtte I yder for vores
afdeling som holdledere, træner hjælp når det har brændt på bla under corona men også mange
andre gange.

Glæder mig til en ny og spændende sæson igen i Brabrand Badminton IF.

Jesper Richardt, Ungdomsformand

● Formand for seniorafdelingen

Årets gang 2021 - Beretning fra Senior-Spiller-Udvalget

2021 startede noget anderledes end sædvanligt med nedlukning af indendørs idræt og
aflysning af holdturnering.  Desværre kom vi først i gang i hallen i maj måned, hvor vi
trænede frem til sommerferien. Vi havde dog lidt udendørstræning i Mindeparken i april
måned.

Spillertruppen
Fra sidste sæson at være 45 medlemmer, er vi i denne sæson faldet en smule i
medlemstallet, som nu er på 43 medlemmer. Vi har mistet en del medlemmer hen over
foråret, hvor vi var lukket ned, men der er heldigvis kommet nye spillere til ved
sæsonopstart, løbende i sæsonen og der kommer stadig forespørgsler til trods for, at vi nu
er sent på sæsonen.

Holdturnering
Vi deltager i denne sæson med 3 turneringshold: Kredsserie, Serie 3 og Serie 5. Alle hold
er kommet fint fra start. Der har dog været udfordringer både for os og modstandere at
sætte fuld hold til alle kampe grundet corona og flere kampe er også blevet udsat. Specielt
Kredsserieholdet har klaret det godt og er i oprykningsspillet til Danmarksserien.

Aktiviteter og opgaver
Der plejer i løbet af året at være flere aktiviteter som fx julefrokost, klubmesterskab og
andre sociale arrangementer, som i 2021 desværre alle er blevet aflyst. Vi glæder os ekstra
meget til klubmesterskabet i 2022 og en stor afslutningsfest.

Tak for et godt år
Fra seniorspillerudvalget skal lyde en stor tak til de seniortrænere, Emil Lauritzen,
Christian Larsen, Peter Smit og Sofus Riishede for deres engagement i Brabrand
Badminton samt stor fleksibilitet ift. diverse Covid-19 udfordringer i løbet af 2021.

På vegne af Seniorspillerudvalget
Annette Buhl



● Det gode selskab:

Året er gået udmærket på trods af Corona. Man har skullet tjekke spillere og Coronapas.
Der blev lavet to hold med forskudte mødetider og hallen blev opdelt i to halvdele.

Der blev også forsøgt med Petanque udendørs.

Resultatet var, at kun var en, der blev smittet, men som stadig har eftervirkninger og er
blevet meldt ud.

Æresmedlem Arne Mølgaard gik desværre væk 92 år gammel. Se nærmere i Vores
Brabrand.

Et medlem har solgt sommerhus of DGS har derfor modtaget 900 kr fra advokat Lars
Broni.

Der er pt 35 medlemmer og det er fuldt hus, derfor ingen reklame i Kulturugen.

Der har være julefrokost i cafeen og en speciel damefrokost.

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

Pia gennemgik regnskab. Det viser et mindre underskud pga Corona og
kontingentrabat.

Vedtaget.

4. Fastsættelse af forslag til budget, herunder afdelingskontingent til vedtagelse.

Pia gennemgik budget og foreslog uændret kontingent. Vedtaget.

5. Behandling af eventuelle indkomne forslag, der er tilstillet bestyrelsesformanden
senest 10 dage før generalforsamlingen.

Der var ikke kommet nogen forslag.

6. Valg af formand i lige år.
Anders Jespersen genopstiller og der var ingen modkandidater. Anders blev valgt for
de næste 2 år.

7. Valg af kasserer i ulige år.

Ikke på valg i år

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Kai T. Hansen, Jesper Richardt genopstiller og valgt for to år.



Annette Buhl og Dan Kaihøj ikke på valg i år.
Da der skal være et ulige antal i bestyrelsen, blev det vedtaget, at bestyrelsen selv kan
supplere op.

9. Valg af 2 suppleanter.

Ingen kandidater. Bestyrelsen kan forsøge at finde suppleanter.

10. Valg af repræsentantskabsmedlem/mer.

Kai T. Hansen, Annette Buhl og Anders Jespersen genopstiller og blev valgt.

11. Valg af suppleanter for repræsentantskabsmedlemmerne.

Jesper, Pia og Dan er suppleanter. Medlemmer, som melder afbud til et møde, prøver
at skaffe en af suppleanterne til at deltage i stedet.

12. Valg af mindst 1 revisor.
Vores nuværende revisor Henrik genopstiller ikke.

Lene Byrialsen blev valgt.

13. Valg af repræsentanter til Hal 2 bestyrelse

Kai og Pia genopstiller og blev valgt.

14. Udvalg.

● Klubbladsudvalg
o Der skal findes en person til at varetage opgaven med indsamle de gode historier

til klubbladet og koordinere med klubbladetsudvalget (en nyoprettet gruppe).
Jesper og Kai deles om opgaven.

● Kampkalenderudvalg/person:
 

o Der skal findes en person til at varetage opgaven med koordinere
kampkalenderen/haltider i holdkampe, stævner m.m., da vores nuværende
koordinator ikke ønsker at fortsætte.

Anders holder et kort møde med seniorerne for at finde en kandidat. Samtidig
spørges om der er nogen, der vil hjælpe Jesper med at skaffe sponsorer.

● Sponsorudvalg



o Der skal findes en person til at varetage opgaven med skaffe nye sponsorer og
lignende, så vi eksempelvis kan få en eller flere sponsorer på klubtøj.

Jesper fortsætter og forsøger at finde nogle seniorer og forældre til at hjælpe.

Desuden skal det nævnes på hjemmesiden sammen med en opgaveliste, hvor folk,
der vil hjælpe til, kan melde sig,

15. Eventuelt.  

DGS nævnte manglede oprydning i hal 2 om fredagen. Kai minder spillerne torsdag
aften om at rydde op efter sig.

Det blev også nævnt, at Håndbold ikke altid sætter deres mål på plads.

Man kan henvende sig til Morten Kudsk, hvis der er forslag til halforbedringer og
vedligeholdelser.

Det blev nævnt, at andre klubber har flere deltagere til deres
møder/generalforsamlinger, da der serveres mad. Badminton kunne også afholde
sociale arrangementer med mad.

Referent: Kai


